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Vnitřní řád se řídí  
 zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,  
 vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě,  
 vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č.602/2006 Sb., o 

hygienických požadavcích na stravovací služby,  
 zákonem č.258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
 dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 2.9.2021 a je stanoven na dobu 
neurčitou. 
 
 

1. Práva a povinnosti strávníků a pravidla vzájemných vztahů 
 

1.1.  STRÁVNÍK MÁ PRÁVO:  
 stravovat se ve školní jídelně- výdejně dle školského  
 na kvalitní, pestrou a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy 
 na kulturní a estetické prostředí při stolování 
 na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií 
 na dostatek času pro konzumaci oběda 

 
1.2. STRÁVNÍK MÁ POVINNOST: 
 dodržovat vnitřní řád školní jídelny – výdejny,  
 před obědem (po ukončení výuky) si uložit aktovku v šatně a společně se třídou 

v doprovodu vyučujícího přecházet do školní jídelny 
 dodržovat hygienická pravidla (mytí rukou před obědem dle pokynů vyučujícího- 

třída, sociální zařízení před školní jídelnou) 
 chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 

pravidly stolování  
 řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy  
 odnést po jídle tác použitého nádobí do sběrného okénka,  
 zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli 
 dodržovat pravidla bezpečnosti při odcházení ze školní jídelny do šatny a 

následně domů 
 

1.3. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 
   pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky zajišťuje bezpečnost a  
nezbytná organizační opatření  
  žáci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu 
povinni dodržovat pravidla slušného chování  



 
  dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která vydává stravu, jsou 
povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování  
  vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném 
respektu a slušnosti 
 žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, jsou 

pouze vybídnuti k ochutnání 
 přihlášky, připomínky nebo podněty ke školnímu stravování se hlásí vedoucí 

stravování v MŠ Vacenovice, paní Bc. Haně Chvátalové, tel. 518 376 280, 
nebo na čísle 737 597 581, lze i  SMS zprávou 

 žáci přichází do školní jídelny vždy v doprovodu vyučujícího po skončení výuky 
 po obědě odchází žáci 1.tříd (navštěvující školní družinu) v doprovodu 

vychovatelky do svých oddělení ŠD 
 ostatní žáci odchází z jídelny samostatně domů nebo do svého oddělení ŠD 
 platba za stravné se vybírá buď 

 hotově, a to vždy první tři pracovní dny v měsíci –osobně v kanceláři 
u vedoucí stravování v MŠ Vacenovice v čase od 7:00 do 15:30 hod.  

 platbou přes účet, pravidelnou platbu inkasním příkazem. Cena za 
stravu se inkasuje na účet MŠ Vacenovice, příspěvkové organizace, 
č.ú. 86-2586560257/0100 

Poplatky za odhlášenou stravu jsou vráceny 1x ročně na účet strávníka nebo 
v hotovosti u vedoucí stravování.  
Cena za stravné:  
Žáci od 7 do 10 let  … 27 Kč 
Žáci od 11 do 14 let… 29 Kč 
Nebude-li mít žák stravné uhrazeno v řádném termínu, nemůže další obědy 
odebírat.  
Jídelní lístek: je zveřejněn na webových stránkách školy 
www.skolavacenovice.cz, dále na nástěnkách ve škole, v jídelním lístku jsou u 
jednotlivých jídel uváděny i číslované alergeny 

 
 

2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 bezpečnost a ochrana zdraví strávníků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu 
provozu školní jídelny  
 k zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dohled, který dbá o 
bezpečnost žáků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, 
zejména podlahy 
  žáci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví,  při svém 
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu 
  každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně žáci okamžitě 
hlásí pedagogickému dohledu  
 žáci se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy 
ponižování nebo ubližování (zejména vůči žákům mladším a slabším) 

 

3. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně 
  strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním 
stravováním 

http://www.skolavacenovice.cz/


   svým ohleduplným počínáním šetří zařízení a vybavení jídelny 
   oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dohledu ve školní 
jídelně 
  škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně, je povinen jeho 
zákonný zástupce uhradit nebo zajistit opravu 

 

4. Provoz školní jídelny, organizace činnosti  

  do školní jídelny-výdejny se dováží jídlo ze školní kuchyně MŠ Vacenovice,                
U Větřáku 581, 696 06 Vacenovice, převoz jídla zajišťuje obec Vacenovice 
vyzvednutím stravy v 11:00 hod. v MŠ, v tuto hodinu je teplota stravy je vysoko nad 
+60 stupňů C, po této hodině již školní kuchyně neodpovídá za teplotu vydaného 
jídla   
 Strava se převáží v gastronádobách, které jsou vkládány do termoportů.  
 pro všechny strávníky školy se vaří jeden druh hlavního jídla  
    závoz jídla do školní jídelny-výdejny se řídí pokyny k organizaci obědů v obci  
    strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh 
 školní jídelna- výdejna poskytuje oběd žákům a zaměstnancům školy v čase  

                         od 11:30hod. do 13:30 hod 
 výdej obědů pro žáky první den nemoci probíhá v době od 11.30 do 12.30 hod. u 

zadního vchodu do školní jídelny- výdejny, mimo určenou dobu se obědy do 
jídlonosičů nevydávají 

  vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě 
  jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a 

rovněž na webových stránkách školy ZŠ Vacenovice ( www.skolavacenovice.cz) 
 ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování 
 dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci -žáci zařazováni do věkových skupin po 

dobu celého školního roku (tj. od 1.9.-31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného 
věku: od 7 - 10 let, od 10 -14 let 

 v době svátků a prázdnin je odhlášení stravy provedenou automaticky, před 
plánovanými školními výlety nebo exkurzemi zajištují hromadné odhlášení 
stravy třídní učitelky pro žáky své třídy 

 odvoz zbytků ze školní jídelny - výdejny je zajištěn smlouvou o nakládání 
s biologicky rozložitelným odpadem s firmou Ekor, s.r.o. 

 dietní stravování ve školní jídelně nezajišťujeme 
 

 
 

5. Odhlašování, změny a přihlašování obědů  
 přihlášení ke stravování lze pouze s podanou přihláškou u vedoucí školní 

jídelny, kde rodiče vyznačí přihlášené dny, případné změny je nutno hlásit 
předem u vedoucí stravování paní Bc. Hany Chvátalové, přihláška ke stravování je 
platná po celou dobu školní docházky  

  odhlášení, změnyv odebírání obědů si strávníci zajišťují den předem do 14:00 
hod. sami, či prostřednictvím zákonných zástupců telefonicky na čísle 518 376 280, 
737 597 581, nebo osobně v kanceláři MŠ Vacenovice, ráno v příslušný den již nelze 
oběd odhlásit 

         za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada  
        neposkytuje  

http://www.skolavacenovice.cz/


         žáci mají nárok na dotované školní stravování v době jejich pobytu ve škole (při  
        vyučovacím procesu) a první den neplánované nepřítomnosti    
 
 

Číslované aktualizace: 
 
AKTUALIZACE Č.1 
 
 27.9.2022 změna kontaktních údajů u vedoucí stravování: na  paní 

Bc. Hanu Chvátalovou, tel. 518 376 280, 737 597 581 
 


