
 

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon. 

2. Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce, zavazuje 

dodržovat vnitřní řád školní jídelny (dále ŠJ). 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI 

ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

A. Práva žáků 

1. Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte podle  „Úmluvy o právech dítěte“. 

2. Žáci mají při pobytu ve ŠJ právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a pobyt ve 

zdravém prostředí, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií. 

3. Žáci mají právo odebrat oběd v den, kdy se účastnili vzdělávání v ZŠ.  

4. Při nemoci mají strávníci právo oběd odnést pouze první den. Jídlo musí být odneseno 

v čistém, vlastním jídlonosiči a odpovědnost přebírá odnášející. 
 

B.  Povinnosti žáků 

1. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování, chovají se tiše, nevyjadřují 

se vulgárně, nepředbíhají ostatní strávníky při čekání na vydání stravy. 

2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.  

3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a dalších oprávněných osob. 
 

C. Práva zákonných zástupců žáků 

1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí 

školní jídelny a ředitele školy.  

2. Odhlašovat žáka ze stravování. 
 

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků 

1. Zákonný zástupce má povinnost informovat školní jídelnu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze 

zdravotního hlediska při stravování ohled. 

2. Zákonný zástupce má povinnost hradit poplatky za stravu dle vnitřního řádu školní jídelny. 

V případě, že poplatky za stravu nebudou uhrazeny do dnů splatnosti, vedoucí ŠJ má pravomoc 

strávníkovi obědy odhlásit. Nejdříve však zákonného zástupce upozorní písemnou formou – e-

mailem či poštou. 
 

E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy a ŠJ 

1. Dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších 

nezbytných organizačních opatření. 

2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a 

všichni pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších 
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navazujících předpisů. 

3. Žák zdraví ve školní jídelně pracovníky školní jídelny srozumitelným pozdravem. Pracovník školní 

jídelny žákovi na pozdrav odpoví.   

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Každý strávník je přihlášen vyplněním přihlášky ke stravování, kterou obdrží v kanceláři vedoucí 

školní jídelny, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V případě žáků přihlášku podepisuje 

zákonný zástupce. 

2. Při přihlášení ke stravování musí každý strávník složit jistinu, a to podle věkové skupiny žáků.  

● věková skupina žáků 6 – 10 let …780,00 Kč, cena jednoho oběda je 26,00 Kč 

● věková skupina žáků 11 – 16 let…900,00 Kč, cena jednoho oběda je 30,00 Kč 
 

Strávník je pak automaticky přihlašován ve všech dnech školního vyučování, je nutné provádět pouze 

odhlášky. 
 

Další platby se uskuteční vždy po ukončení měsíce a to za projedené (i přihlášené a neodebrané) obědy. 

Zůstatek z jistiny je vyúčtován vždy po ukončení stravování v červnu příslušného školního roku a 

odeslán na bankovní účet zákonného zástupce žáka. Při ukončení stravování během školního roku je 

nutné strávníka odhlásit u vedoucí školní jídelny a následně dojde k vyúčtování jistiny. 

Při nezaplacení stravného (den splatnosti) bude strávník odhlášen až do doby zaplacení. 

Z jistiny zůstává vždy do dalšího měsíce přibližně 7 předplacených obědů. 
 

3. Placení stravného -  splatnost je do 10. dne v měsíci 
 

Možnosti: 

a/ převodem z účtu, vždy do 10. dne v měsíci  

b/ inkasním příkazem (doporučujeme) z bankovního účtu plátce vždy k 10. dni v měsíci 

c/ v hotovosti, po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny do 10. dne v měsíci 

d/úplata za stravné může být rozhodnutím ředitele školy prominuta nebo snížena dle znění § 123 odst. 

4 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. 
 

4. Odhlášky se provádí nejpozději do 8.00 hodin ráno a to osobně, písemně, e-mailem na 

molcanova@skoladvory.cz, nebo telefonicky či textovou zprávou na  čísle 720 103 932. 

Pokud jídlo není odhlášeno či vyzvednuto, propadá a je zlikvidováno do  kuchyňského odpadu.  

5. Pro evidenci při výdeji stravy je nutné zakoupit laminovanou kartu nebo bezkontaktní 

čip. Jejich ztrátu je nutné nahlásit u vedoucí školní jídelny a koupit nové.   

Cena bezkontaktního čipu – 115 Kč, laminované karty – 35 Kč 

6. Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:40 do 14:00  

(pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). 

7. Pobyt ve ŠJ: 

• Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je dovolen jen v příslušné provozní době.  

• Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán.  

• Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny. Žáci nekonzumují 

oběd v době přestávky jejich výuky, která trvá pouze 10 minut.  

• Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty v pořadí, v jakém přišli do jídelny, připraví si 

kartu nebo bezkontaktní čip a na výdejním místě přiloží čip nebo vloží kartu do snímače.  

• Polévka a nápoje mají samoobslužná výdejní místa. 
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• Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Konzumace 

probíhá vsedě u stolu. Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité 

nádobí k příslušnému okénku.  
 

V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a 

ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po předchozím ústním či 

písemném upozornění vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ. 

 

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu výdeje.  

2. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen dozor. Žáci jsou v rámci výuky v ZŠ seznamováni 

se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny. 

3. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání 

mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování, osobní hygieny a hygieny stravování. 

4. Dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost 

prostředí. Žáci se mohou v případě potřeby na dozor obracet. 
 

B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

1.   Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) 

v areálu školní jídelny. 

2.  Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se 

dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, 

kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách jídelny přísně zakázány. 

 

V. OCHRANA MAJETKU ŠKOLY 
1. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení ŠJ. 

2. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu. 

3. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady majetku ŠJ dozoru ve ŠJ. 

4. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen zákonný zástupce žáka 

v plné výši uhradit. 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Vnitřního řádu školní jídelny je platný od 1.9.2022 na dobu neurčitou. 

 

V Karlových Varech 31.8.2022                                                       Mgr. Jiří Kopárek 

                                                                                                                            ředitel školy 
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