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Vydán v souladu s §30 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), zákonem č. 258/2000Sb.(o 

ochraně veřejného zdraví), vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 

137/2004 Sb. (o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a vyhláškou č. 85/2005 (o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích), vše v 

platném znění.  
 

1. 1. Základní práva a povinnosti osob účastných na činnosti školní jídelny  

  

Základní práva a povinnosti žáků  

a) Přihlásit se ke školnímu stravování.  

 ) Vyuţívat zařízení a vybavení ŠJ za stanovených podmínek. 

c) Poţádat pracovnice ŠJ o pomoc při řešení problémů.  

d) Vhodným způsobem vyjadřovat své názory, přičemţ jeho vyjádřením musí být věnována 

pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 

 e) Ţáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě 

o právech dítěte. 

f) Ţáci docházející do školní jídelny dodrţují pravidla společenského chování, řád školní 

jídelny. 

g) Ţáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob. 

  

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka  

a) Přihlásit své dítě ke školnímu stravování.  

b) Odhlásit své dítě ze školního stravování, a to i v průběhu školního roku.  

c) Vyzvednout si do vlastních nádob jídlo v prvním dnu nemoci svého dítěte, nebo v prvním 

dnu neplánované nepřítomnosti dítěte.  

 d) Být informován o jídelníčku.  

e) Obracet se na ředitelku školy se svými náměty a podněty.  

f) Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných 

závaţných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska. 

g) Včas uhradit stanovený poplatek za školní stravování.  

h) Odhlásit své dítě ze stravování v případě nemoci. 

   

Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně 

 a) Všichni se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podloţených 

vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

 b) všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a ţáci školy dbají o 

dodrţování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  

 c) Všichni dbají na udrţování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní jídelny. 

 d) dospělí ve školní jídelně vydávají ţákům a zákonným zástupcům ţáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a 

dalších nezbytných organizačních opatření.  

  

1. 2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny  

  

Účastníci školního a závodního stravování  

a) Školním stravováním se rozumí stravovací sluţby pro ţáky, závodním stravováním se 

rozumí stravovací sluţby pro zaměstnance školy.  

b) Dále škola nabízí stravování ostatním občanům v rámci vedlejší hospodářské činnosti.  



c) V případě opakovaného nedodrţování řádu školní jídelny (porušování kázně, ohroţování 

bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění 

vyloučit ţáka ze stravování ve školní jídelně. 

   

Provoz školní jídelny 

 a) Provoz školní jídelny je od 7. 00 do 15. 00 hod.  

b) V době od 11. 00 do 11. 30 hod. se vydává oběd pro cizí strávníky.   

c) Pro ţáky školy a zaměstnance se oběd vydává od 11. 30 do 13. 30 hod. V této době můţe 

rodinný příslušník vyzvednout oběd nepřítomného dítěte.  

d) Obědy se platí do 15 dne v měsíci, vţdy ve školní jídelně vedoucí školní jídelny.  

e) Přihlašování a odhlašování obědů je téţ moţné na tel. Čísle 722 739 166.  

f) Při nezaplacení obědů v daném termínu se obědy nebudou strávníkovi vydávat. 

 g) Strávníci jsou povinni řídit se řádem školní jídelny. 

 h) Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a  

společenskými pravidly při stolování.  

 i)  Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny nebo 

dohlíţejícímu pedagogovi.  

j) Seznámení s jídelníčkem – nástěnka ve školní jídelně.  

 

1. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

  

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  

a) Ţáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spoluţáků, pracovníků školy i ostatních 

osob.  

b) Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu 

školní jídelny.  

c) K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dozor.  

d) Ţáci dodrţují ve všech činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání 

mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodrţují pravidla chování a hygieny. 

e) Pedagogický dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje 

čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Ţáci se mohou v případě potřeby na 

pedagogický dozor obracet. 

f) Kaţdý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně ţáci okamţitě hlásí pedagogickému 

dozoru. Zdravotní indispozici ţák neprodleně oznámí pedagogickému dozoru, který poskytne 

potřebnou péči.  

 

Ochrana žáků před sociálně nežádoucími jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

a) Je zakázáno nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek (alkohol, cigarety, 

drogy) ve školní jídelně. 

 b) Projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo skupinám 

(zejména v situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a slabší), jsou v  prostorách 

školní jídelny zakázány.  

  

1. 4. Podmínky zacházení s majetkem ve školní jídelně  

a) Ţáci jsou povinni udrţovat v pořádku a nepoškozovat předměty tvořící zařízení školního 

stravování.  

b) Ţáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.  

c) Okamţitě oznámí zjištěné závady pedagogickému dozoru. 



d) Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí ţák svévolně nebo z nedbalosti, je 

povinen zákonný zástupce ţáka v plné výši uhradit nebo zajistit opravu do původního stavu.  

   

Vedoucí školní jídelny Lenka Jedličková                                      

  

  

  

  

  

   
 


