
 

 

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí 
Zámecká 57, Hradec nad Moravicí, 747 41 

IČ : 00849821    Tel.: 553 783 606 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Pro výdejnu v Hradci nad Moravicí 

Všeobecné informace 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování 

spotřebního koše vybraných potravin. Informace, které zákonný zástupce poskytne o 

strávníkovi, včetně zdravotní způsobilosti, jsou důvěrné a všichni pracovníci školského  

zařízení se řídí zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů 

Strávníci mají právo 

• na stravování ve školní jídelně 

• na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad Nutričního doporučení 

• na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií 

• na kulturní prostředí při stolování 

• odmítnout stravu 

• je respektováno při volbě množství stravy 

Strávníci mají povinnost 

• dodržovat vnitřní řád školní jídelny 

• chovat se při stravování ohleduplně a dbát pokynů pedagoga i ostatních pracovníků 

• šetrně zacházet s nádobím i ostatními předměty a věcmi v prostorách jídelny ZŠ 

• umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny 

• odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu 

• zamezit plýtvání potravinami 

• nevynášet jídlo mimo jídelnu je zakázáno, výjimkou mohou být ovoce, oplatky, apod., 

ty se vynášet z jídelny mohou, ale slupky a obaly je nutné vyhazovat do košů v jídelně. 

 



 

Zákonní zástupci žáků 

• mají právo odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole 

• mají právo vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování  prostřednictvím 

vedoucí ŠJ nebo ředitele školy 

• mají povinnost řídit se vnitřním řádem školní jídelny 

• mají povinnost platit za odebranou stravu v daném termínu 

• mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního 

hlediska 

• nesmí vstupovat do prostor školní jídelny 

• mají povinnost dodržovat odhlašování obědů 

 

Provoz školní jídelny 

Kontaktní osoba : Lucie Binarová – vedoucí školní jídelny,  

                                tel.: 605 928 649 

                                email : lucie.binarova@czs-hradec.cz 

• školní jidelna zajištuje stravování žáků a době jejich pobytu ve škole a umožnuje závodní 

stravování vlastních zaměstnanců školy 

• vydaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny 

• provozní doba v průběhu školního roku je od 6:30 do 15:00 

• doba výdeje stravy je v rozmezí 11:30 – 14:30 

• v době prázdnin školní jídelna nevaří 

• Přihlášku ke stravování dostanou děti 1.9. ve škole a na základě vyplněné přihlášky je možné 

odebírat obědy, přihlásit dítě je možné kdykoliv i během roku – o Přihlášku si řekněte vedoucí 

školní jídelny 

• jídelníček je vyvěšen na nástěnkách školy (vedle kanceláře vedoucí školní jídelny a v jídelně) a 

v aplikaci Edupage – Jídelní lístek. Z provozních či dodavatelských důvodů si školní jídelna 

vyhrazuje právo na změnu jídelníčku 

• pokrmy nejsou vhodné pro osoby, které trpí některou z potravinových alergií, jídelní lístky 

jsou doplněny informacemi o alergenech 

Přihlašování stravného 

Žáka přihlašuje rodič nebo zákonný zástupce, v aplikaci Edupage – Jídelní lístek. 

Přihlášení je nutné provést každý nový školní rok, nebo i v průběhu roku, na základě vyplněné a 

podepsané Přihlášky ke stravování. Svým podpisem na Přihlášce tak rovněž souhlasí se zpracováním 

osobních dat pro potřeby naší organizace dle Zákona č.101/200Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů – GDPR). 



 

Platby 

• stravné se platí bezhotovostně, buď jednorázově v aplikaci Edupage - Platby nebo 

trvalým příkazem 

• číslo účtu pro platbu stravného:  30007-1846358369/0800 

• stravné musí být uhrazeno předem  
• v případě úhrady stravného na jiný účet bude platba automaticky plátci vrácena 

• v případě neplacení stravného, v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebo 

z důvodu opakovaného neplacení stravného má školní jídelna právo, po předchozím 

upozornění, strávníka ze stravování vyřadit 

• pro přiřazení platby je nutné správně zadat variabilní symbol, který naleznete v 

Edupage 

• přeplatky budou vráceny na účet v červenci 

 

Odhlašování stravy 
• odhlašování se provádí den předem do 14 hodin v pracovní den 

• hromadné odhlášky výletů, exkurzí, lyžařských a ozdravných pobytů je s vašim 

souhlasem automaticky  podle nahlášení třídních učitelů (dle vyplnění Přihlášky) 

• první den nemoci žáka je možno vyzvednout stravu do jídlonosiče. V případě 

neodhlášení žáka budou poplatek navýšen (o věcnou a mzdovou režii) ve výši 55,74Kč 

 

Výdej stravy 
• žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího dle časového harmonogramu  

• děti provádí před jídlem hygienu rukou 

• polévku z výdejního okénka na stůl přenese pedagogický dozor nebo pověřený žák a 

děti si mohou sami nalévat a určit množství polévky 

• pro oběd se dětí staví do fronty a s ohledem na bezpečnost se usadí ke stolu 

• na pití se používá jedna sklenička, popř. miska se zeleninou, možno si přidat do té 

samé 

• po jídle odnášejí žáci talíře, příbory a skleničky do odkládacího okénka, kde je nutné 

použité nádobí řádně roztřídit - příbory, talíře, skleničky apod. 

 

 

 

Dietní stravování 
• žáci, kteří musí být ze zdravotních důvodů dietně stravování si přinesou stravu 

z domu, kterou ihned po příchodu do školy předají personálu školní jídelny 

• postup a evidence viz HACCP 

 

 



 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
• žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní kuchyně 

• žák hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či 

jinému pracovníkovi školy 

• každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první 

pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Je povolán 

zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením žáka 

• žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních 

• do prostor školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají 

stravu do jídlonosičů 

• strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád školní jídelny a hygienická pravidla. Dbají na 

čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ve školní jídelně 

• rozlitý čaj u várnic, vyklopené jídlo na podlahu apod. uklidí na požádání pomocná 

kuchařka 

 

Nakládání s majetkem 
• zákaz vynášení veškerého nádobí z jídelny 

• žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování 

• škodu na majetku, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce 

nahradit v plné výši 

• škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí 

 

 

Zpracovala: Binarová Lucie  

vedoucí školní jídelny 

 

 

Datum účinnosti : 1.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dodatek k Vnitřnímu školnímu řádu 

 

Cena a platby 

Cena stravného pro školní rok 2022/2023 je: 

7 - 10 let        30,-Kč    částka pro trvalý příkaz   630,- 
11 - 14 let      32,-Kč   částka pro trvalý příkaz   672,- 

15 a více        34,-Kč částka pro trvalý příkaz   714,- 

Zaměstnanci 80,-Kč 

Strávníci jsou zařazovány do věkových skupin, ve kterém dosahují v daném školním roce. 

 
 


