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Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 

se sídlem Jižní 2777, 43801 Žatec 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.:            Spisový / skartační znak    Ř/98-10/22                   2 – 1                   A 5 

Vypracoval: Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne 22. 6. 2022 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 

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

statutární orgán školy tento řád.  

 

1. Působnost a zásady směrnice  
 

a) Tato směrnice (dále jen provozní řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti 

určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  

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

pozdějších předpisů, vyhláškou 430/2001 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich 

úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve 

znění pozdějších předpisů a nařízení EP a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin. 

c) Jídelníček je sestavován na základě výživových a finančních norem, je dodržován spotřební 

koš. 

 

2. Organizace provozu 

 

a) Výdej obědů pro přítomné strávníky je od 11,45 do 14,00 hodin. 

b) Výdej obědů do jídlonosičů je od 11,45 do 13,30 hodin, v době prázdnin se nevaří. 

c) Přihlášení strávníka: 

 k přihlášení strávníka je nutné vyplnit přihlášku ke stravování (platí pro žáky 1. tříd a 

pro žáky, kteří nechodili na obědy v minulém školním roce); 

 nejpozději k zahájení stravování je nutné zakoupit nebo zkontrolovat čip; 

 čip slouží k identifikaci objednané stravy u výdejového okénka; 

 cena čipu na rok je 25 Kč; 

 pokud si strávník čip zapomene, vedoucí školní jídelny mu po kontrole plateb zapůjčí 

na 1 oběd čip náhradní. 

d) Platby stravného se provádí: 

 bankovním převodem na účet 93 39 481/0100 (variabilní symbol bude novým stráv-

níkům přidělen v kanceláři ŠJ při odevzdání přihlášky ke stravování), do zprávy pro 
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příjemce plátce je nutné uvést jméno a příjmení strávníka, na kterého se platba vzta-

huje (stravné je splatné do 20. dne předcházejícího měsíce, poslední platbu je třeba 

nastavit do měsíce května); 

 v hotovosti – v kanceláři ŠJ v pondělí a ve středu od 7,00 do 11,00 pro zákonné 

zástupce, od 11,45 do 14,00 pro žáky. 

e) Odhlašování obědů: 

 on-line na webových stránkách školy http://www.zsjihwz.cz/skolni-jidelna nejpozději 

do 14,00 hodin předchozího dne (na pondělí je potřeba se odhlásit již v pátek); 

 na emailu: skolnijidelna.jizni@seznam.cz – den předem; 

 na tel. čísle 415 741 012 od 7,00 do 7,30 - v případě nemoci je možné strávníkovi 

odhlásit oběd ten den do 7,30 hodin nebo si oběd vyzvednout první den nemoci 

(spotřebovat do 14,00) – další dny po dobu nemoci nemá strávník nárok na odběr 

stravy dle §119 zák. 561/2004 Sb., neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni 

žádná náhrada; 

 částka za odhlášený oběd nebude vyplacena, ale při platbě v hotovosti bude převedena 

do dalšího měsíce; 

 přeplatky za stravné z běžného účtu, budou vyúčtovány na konci školního roku (v 

měsíci červenci). 

f) Ceny stravného: 

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

dosáhnou uvedeného věku 

 

Strávníci Cena oběda Min. částka při platbě 

bankovním převodem 

žáci od 7 – 10 let 31 Kč 600 Kč 

žáci od 11 – 14 let 33 Kč 650 Kč 

žáci od 15 let 35 Kč 700 Kč 

zaměstnanci 40 Kč 500 Kč 

 

 při platbě v hotovosti je částka stravného účtována dle počtu obědů. 

 ceny se mohou měnit dle aktuálního vývoje cen potravin, vždy číslovaným dodatkem 

g) Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy. Rozvrh dohledu je vyvěšen 

v jídelně. Vychovatelky školní družiny vykonávají dohled u svého oddělení. 

h) Dohlížející zaměstnanci: 

 vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích ná-

vyků; 

 v případě úrazu zajistí přivolání první pomoci (telefonem u vedoucí ŠJ) a neprodleně 

informují zákonného zástupce žáka, úraz zapíší do knihy úrazů; 

 kontroluje i prostranství před východem ze školní jídelny; 

 zajistí zvednutí židlí při posledním dohledu; 

 zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny; 

 regulují osvětlení a větrání; 

 sledují odevzdávání nádobí strávníky, kteří odkládají celé podnosy; 

 kontrolují přezouvání žáků. 

i) Běžný úklid zajišťují v jídelně zaměstnanec školy k tomu určený, včetně úklidu stolů a pod-

lahy znečištěných jídlem během provozu. 
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j) Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček na následující týden, ve školní jídelně a na webu 

školy, vždy v pátek. 

k) Dotazy, podněty, připomínky a stížnosti řeší vedoucí ŠJ, která je následně předá řediteli školy. 

l) Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke kon-

zumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.  

 

3. Závěrečná ustanovení 

 

a) Ruší se předchozí znění této směrnice, její uložení se řídí spisovým řádem organizace.  

b) Provozní řád školní jídelny je vyvěšen v prostorách školní jídelny a na webových stránkách 

školy. 

c) Kontaktní osobou je vedoucí školní jídelny Drahomíra Fajtová, tel. 415 741 012. 

 

 

 

 

 

    ________________________________  

                           Mgr. Martin Hnízdil, ředitel školy 
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