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Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko  

 

  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.: ZSTGM/295/214 

Vypracoval: Ludmila Slouková, vedoucí ŠJ 

Schválil: RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne: 17.6.2014 

Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 

Změny jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást školního řádu. 
 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) 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 vnitřní řád školní jídelny. 

Školní stravování se řídí následujícími předpisy: 

- vyhláška MŠMT 463/2011 Sb., /vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb./ 

- vyhláška MZ č. 137/2004 Sb. v platném znění,   

- vnitřními předpisy ŠJ, 

- výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním 

košem, 

 

 

II. 

KATEGORIE STRÁVNÍKŮ 
  

  

 Věk Cena potravin 

a. 7 – 10 let 22,- Kč 

b. 11 -14 let 24,- Kč 

c. 15 a více 26,- Kč 

 dospělí 26,- Kč 

 

III. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STRAVOVÁNÍ 

Žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce pomocí přihlášky, kterou lze vyzvednout 

v kanceláři školní jídelny /dále ŠJ/. Přihlášení je platné po celou dobu školní docházky dítěte na 

naši školu. V případě jakékoliv změny je zákonný zástupce povinen tuto změnu ohlásit vedoucí 

ŠJ dohodnout si ji a domluvit si způsob vrácení případných přeplatků a stravovacího žetonu. 
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IV. 

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ 

 

1) ŠJ nabízí výběr ze dvou jídel. Výběr jídla se provádí prostřednictvím terminálu ve škole 

nebo prostřednictvím internetu. 

2) Oběd č. 1 má žák přihlášen automaticky, oběd č. 2 si může přihlásit do 12:00 1 den 

předem /příklad: do úterý 12:00 se přihlašuje oběd na středu, oběd na pondělí se 

přihlašuje do pátku do 12:00/.  

3) ŠJ nebude z provozních důvodů akceptovat žádné výjimky stravování nebo úpravy jídel / 

např. bez mléka, ohřívání vlastních jídel…/. 

4) Jídelní lístek je sestaven 14 dní dopředu, je vyvěšen na obvyklém místě a zveřejněn na 

http://www.strava.cz/. Výběr jídelny se provede zadáním čísla 184 nebo pomocí výběru 

města. Pro výběr jídla je nutné znát uživatelské jméno a heslo /informace podá vedoucí 

ŠJ a dále jsou vyvěšeny na webových stránkách školy/. 

5) Odhlášení stravy je možné do stejného termínu jako přihlášení v bodě 2), tj. do 12:00 den 

předem a to prioritně na http://www.strava.cz/, výjimečně pak prostřednictvím e-mailu 

odhlasovanijidelna@zstgm.cz nebo tel. záznamníku 516418676. Pokud není strava včas 

odhlášena, je strávníkovi účtována. 

6) Za oprávněnost odběru stravy odpovídají zákonní zástupci žáka. V případě zjištění 

neoprávněnosti odběru jsou povinni doplatit plnou cenu včetně režií. 

7) V době prázdnin a ředitelského volna je strávník automaticky odhlášen. Výlety a ostatní 

akce organizované školou odhlašuje hromadně organizátor akce. Za nevyzvednuté 

obědy se neposkytuje náhrada. 

8) Výdej stravy probíhá pomocí identifikačních žetonů /čipů/, které si každý strávník 

zakoupí v kanceláři ŠJ. Žeton je poskytován za nákupní cenu. Tento žeton musí všichni 

strávníci používat při odebírání stravy. Jeho platnost je po celou dobu stravování. 

V případě ztráty nebo poškození žetonu lze zakoupit nový od 7,00 do 8,00 hodin 

v kanceláři ŠJ. Ztrátu žetonu je nutno oznámit neprodleně vedoucí stravování, 

zabrání se tak neoprávněnému odběru stravy jinou osobou. 

9) Pokud ve výjimečném případě strávník zapomene žeton, náhradní stravenku si může 

vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ o velké přestávce. Náhradní stravenku lze vyzvednout 

mimořádně i v průběhu výdeje obědů, ale oběd bude strávníkovi vydán až po skončení 

výdejní směny. 

10) Při ukončení stravování lze funkční žeton odevzdat do 3 měsíců v kanceláři ŠJ proti 

vrácení zaplacené finanční částky při jeho zakoupení. 

 

 

V. 

VÝDEJ OBĚDŮ 

 

1) ŠJ připravuje obědy žákům a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole. Výdej 

obědů začíná v 11:30 pro zaměstnance ŠD, pro žáky a ostatní zaměstnance v 11:40, a 

končí v 13:45.  

2) Jídelna umožňuje individuální přídavky mimo masa. Jídlo musí být zkonzumováno do 

14:00. 

3) První den neplánované nepřítomnosti ve škole je považován za pobyt ve škole, proto si 

lze vyzvednout oběd ve vlastním nosníku v době od 11:15 do 11:40, od 12:00 do 12:30 

nebo od 13:00 do 13:30. Mimo tuto stanovenou dobu nebudou obědy do nosníků 

vydávány 

4) Je zakázáno vydávat stravu do přinesených skleněných nádob. 

 

 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
mailto:odhlasovanijidelna@zstgm.cz/
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VI. 

PLACENÍ STRAVNÉHO 

 

1) Platba se provádí tzv. jistinou 600,- Kč. Jistina se inkasuje 20. srpna, další inkaso probíhá 

10. října, 10. listopadu a měsíce následující, podle počtu odebraných jídel 

v předcházejícím měsíci. 

2) Vyúčtování jistiny se provádí začátkem července v rámci vyúčtování obědů za červen. 

Případný drobný přeplatek je převeden do následujícího školního roku. 

3) Žákům, kteří končí stravování, je přeplatek automaticky vrácen na účet zákonných 

zástupců. 

4) Na základě žádosti lze přeplatek v červenci vrátit na účet zákonných zástupců. 

5) K placení stravného využíváme bezhotovostní platební styk. Informace poskytne vedoucí 

ŠJ. Inkaso stravného je prováděno kolem 10. dne v měsíci. Hotovostní platba za 

stravování je možná pouze ve výjimečných případech v kanceláři ŠJ od 7.00 do 8.00 a to 

nejpozději do 16. dne v měsíci. 

6) V případě nezaplacení stravného ve stanoveném termínu lze strávníka ze stravování 

vyloučit. O vyloučení strávníka rozhodne ředitel školy.  

 

 

VII. 

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

1) V případě problémů ve školní jídelně ihned kontaktujte vedoucí ŠJ a učitele, který má 

v jídelně dozor. 

2) Jídelníček je vyvěšen v jídelně a na webových stránkách ZŠ TGM, je sestaven tak, aby 

byl naplněn spotřební koš. ŠJ může z provozních důvodů jídelní lístek změnit.  

3) Žáci jsou povinni se ve školní jídelně chovat ukázněně, řídit se pokyny pedagogických 

pracovníků a pracovníků školní jídelny, dodržovat hygienická a společenská pravidla při 

stolování. Dále jsou povinni dodržovat ustanovení školního řádu. V případě nevhodného 

chování žáka v jídelně se jedná o přestupek proti školnímu řádu. 

 

 

VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Ruší se vnitřní řád školní jídelny ze dne 1.1.2013. 

2) Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuji tento řád následujícím 

způsobem: zpřístupněním na webových stránkách školy a na portálu i – škola. 

3) Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 17.6.2014. 

4) Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání vnitřního řádu informací v žákovských 

knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy a na portálu i – škola. 
 

 

 

 

 

V Blansku 28.5.2014 

 

       RNDr. Pavel Nezval, 

               ředitel školy 

 


