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Masarykova základní škola Klatovy, 
tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV.;   376312154, fax 376326089 

E-mail: skola@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz 

 

Č.j.: KTM ZŠ 538/20  

 

 

Vnitřní řád školní jídelny Masarykovy ZŠ Klatovy,  

tř. Národních mučedníků 185 
 

 

Spisový/skartační znak: 1/A10 

Platnost od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou; tento řád ruší Provozní řád školní jídelny z 1. 9. 2013                                                                         

 

Vnitřní řád školní jídelny se vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění, 

vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vyhláškou 137/2004 Sb., o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. 

 

a) Provoz školní jídelny 

Provozní doba školní jídelny 6.00 – 15.00 hod.  

   

Výdej obědů 11.00 – 11.30 hod. cizí strávníci 

 11.45 – 14.00 hod. žáci a zaměstnanci 

 

b) Pravidla stravování ve školní jídelně 

Ke stravování se žák přihlásí podáním přihlášky v kanceláři školní jídelny.  

Strávník si zakoupí kartu, která slouží k objednávání a vyzvednutí oběda.  

Každý strávník je automaticky přihlášen na další měsíc po celou dobu školní docházky.  

Pokud se dítě přestane ve školní jídelně stravovat, je nutné tuto skutečnost oznámit 

písemně vedoucí školní jídelny a zrušit trvalý příkaz v případě bezhotovostní platby. 

 

Platby obědů: 

Cenové kategorie strávníků - žáků upravuje vyhláška č. 107//2005 Sb., o školním 

stravování, v platném znění. 

Ceny stravného jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2. 

1. bezhotovostně: 

Při podání přihlášky obdrží variabilní symbol strávníka, bankovní spojení ŠJ 100 123 761/0800 

a adresu pro internetové objednávání obědů.  

Před zahájením docházky se platí záloha, následující měsíce jsou inkasovány zpětně vždy za 

skutečně odebrané obědy k šestnáctému dni v měsíci. Neprovedené platby je nutné uhradit do 

konce měsíce hotově, jinak bude výdej obědů zablokován. Jestliže peníze nebudou připsány na 

účet ŠJ opakovaně, musí strávník platit obědy hotově předem na následující měsíc. 

 

2. hotově 

Jedná se o výjimečnou situaci v případě, že strávník nevlastní účet. 

Platby se uskuteční měsíc dopředu. 
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Omlouvání obědů 

- den předem do 14.00 hod. osobně, telefonicky, internetovým odhlášením oběda. V případě 

onemocnění v den výdeje lze oběd odhlásit osobně nebo telefonicky (376 313 271, 

731 410 901) do 8.00 hod. První den nemoci lze stravu vyzvednout do přineseného nosiče, na 

další dny nemoci je nutné obědy odhlásit. 

Podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) má žák nárok na dotovaný oběd pouze v době 

pobytu ve škole. V době nepřítomnosti žáka ve škole je možno odebrat oběd do nosiče za plnou 

cenu pro cizí strávníky. 

 

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na vrácení peněz. 

 

Výdej obědů 

Oběd je vydáván po zasunutí karty do snímače. Zapomene-li nebo ztratí-li strávník kartu na 

oběd, požádá v kanceláři ŠJ o potvrzení pro kuchařky s uvedením čísla objednávky – náhradní 

stravenku. 

Ztrátu karty hlásá strávník ihned v kanceláři školní jídelny, aby mohla být zablokována a 

nedošlo k jejímu zneužití. 

Jídla jsou vydávána dle výběru. Každý strávník má přihlášen oběd č. 1. Pokud si chce objednat 

č. 2, musí změnu provést na objednávacím boxu v jídelně nebo internetovým objednáváním 

nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne. 

V den výdeje není možné objednávku měnit. 

 

c) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Do školní jídelny vstupují pouze přihlášení strávníci, kteří odkládají své tašky a svršky 

na určených místech v šatně, dodržují aktuální hygienická pravidla. 

 Po vstupu do jídelny se žáci strávníci zařadí dle zvoleného oběda k příslušnému 

výdejnímu pultu a vyčkají na vydání oběda. 

 Při čekání na jídlo žáci zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla 

stolování (při obědě nepoužívají mobil, věnují se pouze svému jídlu, chovají se tiše…). 

Použité nádobí odnášejí k okénku na špinavé nádobí, kdy se řídí pokyny pracovnic 

školní jídelny či pedagogického dohledu. 

 Při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně; neběhají a neprovádí jiné činnosti, které 

by mohly způsobit nebezpečí pádu. Dbají na bezpečnost svou i ostatních osob, 

předcházejí vzniku úrazů. 

 Jídlo konzumují na zvoleném místě posazením se ke stolu. 

 Každý strávník má nárok na jednu misku salátu, porci ovoce či zeleniny, kompotu či 

jiného dezertu. Strávníci (s výjimkou jídla do nosiče) neodnášejí jídlo ze školní jídelny, 

konzumují ho u stolu. Při výběru a nandávání všichni dodržují hygienická pravidla – 

používání kleští, naběraček apod. 

 Pedagogický dohled a pracovnice školní jídelny sledují chování žáků po příchodu, při 

stolování, odnášení stravy i použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá na bezpečnost 

stravovaných v jídelně i přilehlé šatně a sociálním zázemí. 

 Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.) učiní dohled nutná 

opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících osob. Ihned nechá podlahu vytřít a 

osušit. 

 Dojde-li k poškození zdraví, úrazu, nevolnosti ve školní jídelně, ohlásí toto strávník 

dohledu, který tuto skutečnost oznámí vedoucí školní jídelny, která poskytne žákovi 

první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. 
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 Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dohledu a zaměstnanců školní jídelny, 

komunikační prostory udržují vždy volné a bez překážek. 

 Jakékoliv závady hygienického, technického je nutné neprodleně hlásit pedagogickému 

dohledu, kuchařce nebo vedoucí školní jídelny. 

 Strávníkům není povolen vstup do školní kuchyně. 

 

d) Zacházení s majetkem školy a školní jídelny 

Z jídelny je zakázáno vynášet talíře, příbory, skleničky, misky, pokrmy, mléčné výrobky, 

moučníky, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, saláty a další potraviny. 

K zařízení školní jídelny se strávníci chovají slušně, zabraňují jeho poškození, veškeré 

závady okamžitě hlásí dohledu nebo vedoucí školní jídelny. 

Místo, kde obědvají, udržují v čistotě, před odchodem zasunou používanou židli. 

 

 

Klatovy 24.08.2020 

 

 

 

 

 

 Pavla Majdlová Mgr. Emilie Salvetrová 
 vedoucí školní jídelny ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

  

Ceny obědů (potravin) pro strávníky platné od 01.09.2022: 

       žáci od 7-10 let  39 Kč, 

       žáci od 11 do 14 let  41 Kč, 

       žáci 15 a více let 45  Kč. 

  

  

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Ceny obědů pro cizí strávníky platné od 01.09.2022: 

       oběd v jídelně 82 Kč, 

       oběd do nosiče 83 Kč. 

 

 

 


