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Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí 

Staré Hobzí 35 

378 71 

telefon: (+420) 770 628 397 

e-mail: skola.hobzi@dac.cz 
 

  
 

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí    

Vnitřní řád školní jídelny 

Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak 33/2021          A.1.                       A10 

Vypracoval: Lucie Kalábová, vedoucí ŠJ 

Schválil: Mgr. Jana Cvrčková ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9.2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2021 

 
1. Výdejní doba obědů 

- výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy je od 11,20 do 13,45 hodin. 
- výdej obědů pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky do jídlonosičů 

od 10,30 do 14,00 hodin 
- cizím strávníkům jsou jídlonosiče uloženy do boxu mimo jídelnu 

2. Výdej obědů do jídlonosičů 

Obědy se do jídlonosičů vydávají pouze v případě: 
- první den nemoci dítěte nebo zaměstnance školy 

 při mimořádných situacích: 
-    služební cesty, kdy není propláceno stravné 
-    soutěže, kterých se účastní žáci i zaměstnanci školy, a není možné 
     si oběd včas odhlásit                   
 -   v případě služebního jednání v rámci školy 
 -   v případě dohledu, který probíhá v době výdeje obědů 

3. Dohledy v jídelně 

- dohledy zajišťují pedagogičtí pracovníci, popř. ostatní pracovníci školy 
dle pokynů ředitelky školy 

- dohled důsledně dbá na pořádek v jídelně včetně WC a umývárny a 
šatny, přičemž vede žáky k osvojení hygienických a správných 
stravovacích návyků 

4. Přihlašování a odhlašování obědů 

- všichni strávníci, kteří hradí obědy převodem z účtu jsou na základě       
výpisu z běžného účtu o úhradě stravného na začátku měsíce 
přihlašováni ke stravování automaticky 

- Odhlašování obědů se provádí vždy den předem do 14,00 hodin u žáků 
školy, zaměstnanců a cizích strávníků. U dětí v mateřské škole lze 
stravu odhlásit i v den nepřítomnosti, nejdéle však do 6,30 hod.  
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- při třídních celodenních akcích je možné provést odhlášení hromadně, 
kdy do seznamu odhlášených žáků se uvede třída, jméno a příjmení 

- při onemocnění žáka mají rodiče nebo sourozenci možnost si první den 
nemoci oběd odnést 

- na další dny musí rodiče obědy odhlásit (zákon 561/2004 Sb. §119), 
jinak platí plnou cenu oběda, tedy 59,- Kč 

5. Cena stravného 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku, ve kte-
rém dosahují věku podle věkových skupin. 

MŠ    cena 
 
svačina dopol.  8,- Kč 
svačina děti od 7 let 9,- Kč 
oběd    20,- Kč 
oběd děti od 7 let  22,- Kč 
svačina odpol.   7,- Kč 
 
ZŠ     1. – 4. roč  5. – 9. roč 
svačina   9,- Kč   10,- Kč 
 
oběd    7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let 
    24,- Kč 25,- Kč 27,- Kč 

  

    

6. Placení obědů 

- úhrada obědů probíhá platbou na účet školy vždy do 20. dne v měsíci 
za měsíc minulý (např. 20. října za září apod.) 

-  hotově pouze v nutných případech 

7. Jídelní lístek 

- sestavuje vedoucí ŠJ s vedoucí kuchařkou nejméně na 14 dní dopředu 
a je vyvěšen na informační tabuli ŠJ a webových stránkách školy 
(www.skolahobzi@dac.cz) 

8. Stravování pracovníků školy 

- jídlo se konzumuje ve školní jídelně, do jídelních nosičů bude vydáváno 
pouze v případech uvedených v odst. 2. 

- poskytování stravování v době dovolené a mateřské dovolené není 
nárokové (vyhláška MŠMT č. A8 z 10.12.1992 o školním stravování) 

- v případě pracovní cesty, kdy pracovník žádá o proplacení stravného, 
nemá na oběd ve školní jídelně nárok 

9. Evidence strávníků 

- evidenci strávníků vede vedoucí školní jídelny 
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10. Organizace vlastního provozu 
- hlavní jídlo obdrží strávníci u výdejního okénka, pití si nalévají sami, 
- použité nádobí odnášejí k odebírajícímu okénku 
- přidává se pouze jedenkrát a to pouze příloha a polévka, přičemž 

přídavek není nárokový 
- při znečištění školní jídelny či rozbití nádobí se žáci řídí pokyny dohledu 
- připomínky k uvařenému jídlu či k provozu ve školní jídelně řeší 

strávníci nebo dozor s vedoucí ŠJ 

 11.   Práva a povinnosti strávníků 

- Dítě v mateřské škole má právo odebrat  
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li 
vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,  
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno 
navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním 
provozem 

- Žák v základní škole má právo denně odebrat oběd 
- Strávníci navštěvují jídelnu po dobu nezbytně nutnou a po obědě opustí 

prostory ŠJ. Strávníci jsou povinni uposlechnout příkazů pedagogů a 
pracovnic ŠJ, jsou povinni se chovat slušně. Drzé a neslušné chování 
bude ohodnoceno jako přestupek proti řádu ŠJ a může mít za následek 
dočasné, ale i trvalé vyloučení ze stravování  

 
 
 

vedoucí školní jídelny    ředitelka ZŠ a MŠ Staré Hobzí  
 


