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Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., 

dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy. 

 

1.  Práva a povinnosti strávníků 

Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd 

na oběd.                                                                                                  

Výdej do jídlonosičů rodičům nemocných dětí a cizím strávníkům se provádí mimo výdejní 

dobu dětí.                                                                                                                                           

Nápoje i vydané jídlo jsou určené ke konzumaci v jídelně, pouze potraviny, nejsou-li podávány 

v miskách, je možné si odnést.                                                                                            

Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 

pravidly, řídit se vnitřním řádem ŠJ, pokyny kuchařek a pedagogického dozoru.  V případě 

nesrovnalostí a připomínek, technických a hygienických závad se obrací na vedoucí školní 

jídelny. 

 

2. Podmínky zajištění bezpečnosti                                                                                                     

Žáci si v šatnách svléknou bundy, ruce mají možnost so umýt ve vstupu do jídelny. Pedagogický 

dozor v jídelně zajišťuje ředitelka školy, rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně. Po celou 

dobu stravování je zajištěn pedagogický dozor, který dohlíží na čekající strávníky na chodbě a 

v jídelně. Dozor v jídelně sleduje chování žáků při stolování, odnášení stravy a použitého 

nádobí včetně příborů. V jídelně se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, 

které by mohli způsobit nebezpečí úrazu.                                                  Mimořádný úklid jídelny 

během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité pití apod.)  zajišťuje strávník za dohledu 

pedagogického dozoru nebo kuchařka.                                                Nevolnost a úrazy ve školní 

jídelně hlásí strávníci pedagogovi, vedoucí školní jídelny nebo kuchařce. Při úrazu je 

poskytnuta první pomoc, provede se zápis do knihy úrazů, po oznámení ředitelce školy, která 

provede další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.                                                                                                                         

Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance. 

 

• Ve školní jídelně si strávníci:                                                                                                                                    - 

příbory a nápoje odebírají sami (nebo dle současných epidemiologických opatření)                                                                                                              

- polévku si starší děti nabírají samy, mladším pomáhá pedagogický dozor                                   

- hlavní jídlo, salát, dezert nebo moučník (podle jídelního lístku) a případné přídavky       

obdrží u výdejního okénka                                                                                                                                        - 

použité nádobí odnesou ke sběrnému okénku 

- ovoce, jogurt (nepodává - li se ve skleněné misce) si mohou odnést s sebou 

 



3. Výdej obědů a přesnídávek 

  8:15 -   9:30 h             výdej přesnídávky / úklid kuchyňky MŠ                                                         
10:30 - 11:00 h             výdej obědů ostatním cizím strávníkům a výdej do jídlonosičů pro                     
                                        nemocné žáky 
11:30 - 12:00 h             obědy žáků 1. výdej 
11:15 - 12:20 h             obědy dětí v MŠ výdej 
12:20 - 13:00 h             obědy žáků 2. výdej 
14:00 - 14:30 h             výdej svačiny v MŠ 
 
 
4. Přihlašování a odhlašování stravování 
 
Obědy se přihlašují a odhlašují den předem a to do  13:00hod. u vedoucí školní jídelny osobně, 

telefonicky na čísle 380325053, mailem: jidelna@zsmalonty.cz, vhozením lístečku s odhláškou 

či přihláškou do schránky u okénka vedoucí školní jídelny nebo  na www.strava.cz. Je 

umožněno odhlásit přesnídávku a svačinku v MŠ ještě týž den do 8:00 hod. 

 

Úřední hodiny vedoucí ŠJ jsou             Pondělí   6:45 h  -  13:15 h 

                                                                   Úterý      6:45 h -   13:15 h 

                                                                   Středa    6:45 h -   13:15 h 

                                                                   Čtvrtek   6:45 h  -  13:15 h 

 

V případě akutního onemocnění má strávník možnost si oběd první den nemoci odnést domů 

v jídlonosiči, na další dny je povinen se odhlásit (Školský zákon 561 / 2004 Sb.§119). 

Obědy pro nemocné žáky do jídlonosičů se vydávají od 10:30 - 11:00h. 

Jídlonosiče se odkládají na okénko k tomu určené, v žádném případě je nelze podávat 

kuchařce přes výdejní pult nebo vstupovat s nimi do kuchyně. 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti má strávník povinnost tuto skutečnost oznámit vedoucí 

ŠJ, aby se předešlo zbytečnému zaúčtování a platbě obědů. Jestliže se strávník neodhlásí a 

oběd si neodebere, je povinen uhradit cenu ve výši nákladů za potraviny /částku určenou 

k jednotlivým kategoriím podle platného ceníku/. 

Během prázdnin a státních svátků se obědy nevaří, všichni strávníci jsou automaticky 

odhlášeni. 

Jídelní lístek je připravován na týden dopředu, strávníci a rodiče se s ním mohou seznámit na 

nástěnce u vchodu do MŠ, na nástěnce v ZŠ, školní jídelně a na internetových stránkách školy. 

(www.zsmalonty.cz) 

 

5. Platba za stravování 

 

Obědy se platí zálohově dopředu do 20. dne v měsíci. Lze je platit inkasem z běžného účtu 

nebo hotově. Při bezhotovostní platbě je nutno doložit z bankovního ústavu potvrzení o zřízení 

inkasa. 

V případě nezaplacení stravného do 20. dne v měsíci bude s rodiči dojednán náhradní termín 

placení dané částky. Jestliže se opakovaně nepodaří s rodiči dohodnout a stravné nebude 

zaplacené, bude žák vyloučen ze školního stravování. 

 



6. Ceník obědů platný od 1. 5. 2023 

 

Děti MŠ 3 – 6 let             přesnídávka   11,- Kč 

Děti MŠ 3 – 6 let  oběd   20,- Kč 

Děti MŠ 3 – 6 let svačina     9,- Kč 

Děti MŠ 7 let přesnídávka   11,- Kč 

Děti MŠ 7 let oběd   22,- Kč 

Děti MŠ 7 let svačina     9,- Kč 

   

Žáci 7 – 10 let oběd   28,- Kč 

Žáci 11 – 14 let oběd   30,- Kč 

Žáci 15 let a starší oběd   32,- Kč 

Zaměstnanci ZŠ oběd   25,- Kč 

Nepracující školní důchodci oběd   46,- Kč 

Cizí strávníci oběd 115,- Kč 

 

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 

příslušného věku (vyhl.107/2005 Sb.). Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího 

kalendářního roku (školský zákon 5618 2004 Sb.§24). 

 

 

 
 
V Malontech dne 30. 4. 2023 
                                                                                                                 Mgr. Jana Stejskalová 
                                                                                                                      ředitelka školy 
 
 

                                                                         

 


