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Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62,  

příspěvková organizace 
se sídlem   

Staroveská 62, Ostrava-Proskovice 

část:  17. B VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.:  ZŠPR/ 448 / 2011 

Vypracoval: Jana Makarová, vedoucí školní jídelny  

Schválil: Mgr. Eva Paličková, ředitelka školy  

Spisový znak 1.1 

Skartační znak A5 

Pedagogická rada projednala dne 15.11.2011 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.11.2011 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.11.2011 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, 

které tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Školské zařízení:               Školní jídelna  

Adresa:                              Buková 245, Ostrava-Proskovice 

Vedoucí školní jídelny:    Makarová Jana 

Vedoucí kuchařka:          Paličková Hana 

E-mail:                              sj@zs-proskovice.cz                              

telefon:                            602 455 220 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tento vnitřní řád zařízení školního stravování je vydán podle zákona č.561/2004Sb. (školský 

zákon), vyhlášky MŠMT č. 107/2005Sb. O školním stravování a vyhlášky č. 84/2005 Sb. O 

závodním stravování v platném znění  a dalších platných  právních předpisů. 

Vnitřní řád upravuje práva a povinností žáků a zákonných zástupců, provoz zařízení a jeho vnitřní 

režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně patologickými jevy a 

před projevy diskriminace, podmínky zacházení  s majetkem ze strany strávníků. 

 

 

 

 

mailto:sj@zs-proskovice.cz
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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Pravidla chování, pokyny 

Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve 

školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu. Žák se 

chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád. Opakované porušování řádu školní 

jídelny může být, v odůvodněných případech, důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování. 

Školní jídelna poskytuje stravování žákům základní školy (pouze v době jejich pobytu ve škole) a 

zaměstnancům základní školy (v době pobytu v zaměstnání) v rozsahu 1 oběd denně za 

předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů 

zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně. Školní jídelna také poskytuje v rámci doplňkové činnosti 

obědy cizím strávníkům. 

Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, vydávají pokyny k zajištění kázně 

žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Strávníci dbají všech pravidel správného 

stolování a společenského chování. Dozor dbá na bezpečnost strávníků a upozorňuje personál školní 

jídelny na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti. Udržují v jídelně čistotu a po obědě 

odnášejí použité nádobí na místo k tomu určené. K odložení věcí (oděv, batohy apod.) slouží 

uzamykatelná šatna u hlavního vchodu ZŠ. Za odložené osobní věci školní jídelna neručí! 

 

Vstup do jídelny 

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd.   

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků v rámci doplňkové (vedlejší) činnosti 

Výdej obědů do jídlonosičů v době 10,45 – 11,30 hodin 

 

Výdej svačin MŠ 

dopolední svačina MŠ                                                              8,30 – 9,00 hodin 

odpolední svačina MŠ                                                           14,30 – 15,00 hodin 

 

Výdej obědů 

Výdejní doba pro žáky ZŠ a zaměstnance základní školy      11,45 – 13,00 hodin 

Výdejní doba pro děti MŠ                                                       11,30 – 12,00 hodin  

Výdejní doba pro odběr do jídlonosiče                                    10,45 – 11,30 hodin 
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Výdej jídla do  jídlonosičů pouze ve školní kuchyni v budově MŠ  

(pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole) 

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ. 

Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka 

v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Do skleněných nádob se strava 

nevydává. 

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě! 

VÝŠE STRAVNÉHO 

Je určena předpisem ředitele školy  a v základních kategoriích činní: 

Žáci ZŠ          7-10 let      oběd                21,-Kč 

Žáci ZŠ        11-14 let      oběd                22,-Kč 

Děti MŠ         3- 6 let       přesnídávka     7,- Kč 

                                         oběd               17,- Kč              

                                         svačina            6,- Kč 

Děti MŠ      7-10 let       přesnídávka      7,- Kč 

                                         oběd             21,- Kč 

                                         svačina             6,- Kč 

PLACENÍ STRAVNÉHO 

- převodem z účtu – inkasem 

- hotově pouze cizí strávníci 

 

PŘIHLÁŠKY ke stravování- placení  inkasem 

 Přihlášky si můžete vytisknout z našich webových stránek 

 www.zs-proskovice.cz  v sekci dokumenty/tiskopisy ke stažení 

PLACENÍ ŠKOLNÉHO 

-měsíční trvalý nebo jednorázový příkaz  

(100,-Kč/měsíc/ŠD a 400,-Kč/měsíc/MŠ)  

Přihlášky k bezhotovostní platbě školného si můžete vytisknout z našich webových stránek 

www.zs-proskovice.cz  v sekci dokumenty/ tiskopisy ke stažení 

http://www.zs-proskovice.cz/
http://www.zs-proskovice.cz/
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PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

Stravu lze přihlásit nebo odhlásit pouze den dopředu do 11,30 hodin a to buď osobně ve ŠJ nebo na 

tel. čísle ŠJ 602 455 220 voláním nebo formou SMS.  Stravu lze odhlásit také na mailové adrese: 

obedy@zs-proskovice.cz  

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ NEMOCI 

Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 

(školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je poskytována žákům pouze v době 

jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005Sb. §.4, odst.9 se považuje první den neplánované 

nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat. 

DOBA PRÁZDNIN, PŘÍPADNĚ MIMOŘÁDNÉHO ŘEDITELSKÉHO VOLNA 

Každý strávník je automaticky odhlášen. 

VYÚČTOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

Bude provedeno u každého strávníka dle jeho pokynů s možnosti: 

-nechat zůstatek pro příští školní rok 

-vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu 

TERMÍNY VÝBĚRU STRAVNÉHO, ŠKOLNÉHO  

Stravné se hradí bezhotovostně svolením k inkasu z účtu 

Školné se hradí bezhotovostně trvalým nebo jednorázovým příkazem 

Termíny výběru stravného pro cizí strávníky jsou vyvěšeny na aktuální měsíc ve školní kuchyni a 

také na webových stránkách školy www.zs-proskovice.cz  v sekci školní jídelna. 

JÍDELNÍ LÍSTEK 

Vyvěšen u vchodu do ZŠ a v šatnách dětí MŠ a dále na webových stránkách školy www.zs-

proskovice.cz  v sekci školní jídelna. Jídelní lístek pro cizí strávníky je vyvěšen na okně školní 

kuchyně.  

Skladba jídelníčku je plně v kompetenci vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky, jež plní ustanovení 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb. 

S účinností dnem 1.9.2017. 

DOTAZY, STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY 

Řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s paní vedoucí nebo s vedoucí kuchařkou. 
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 

Dohled nad žáky po dobu výdeje vykonávají zaměstnanci základní školy. 

V případě úrazu jsou strávnici povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který 

neprodleně učiní odpovídající opatření. 

ŠKODY NA MAJETKU ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní 

jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, 

zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, 

strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen 

uhradit. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu 

na nástěnkách ve školní jídelně a v šatnách MŠ a na webových stránkách. Strávníci jsou povinni se 

řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, dále pokyny zaměstnanců školní 

jídelny a zaměstnanců dohlížejících ve školní jídelně. 

 

V Ostravě-Proskovicích dne 15.11.2011 

 

 

PŘÍLOHA:  

-FINANČNÍ NORMATIVY 

-SPOTŘEBNÍ KOŠ 
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část:  17. B VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

PŘÍLOHA č.1 

 

FINANČNÍ NORMATIVY  pro ZŠ a MŠ 

Ředitelka ZŠ ustanovuje finanční normativy 

dle PŘEDPISU č.463/2011 Sb. 

vyhláška ze dne 23.12.2011 

 

ZŠ 

-------  

Kategorie   7 – 10 let        -  oběd                       21,- Kč 

     

Kategorie  11 – 14 let        -  oběd                      22,- Kč                                                               

 

 

MŠ 

---------  

Kategorie  3  -  6 let         - přesnídávka             7,- Kč 

 

                                             - oběd                        17,- Kč  

 

                                             - svačina                     6,- Kč 

                                            

                                               CELKEM                 30,-  Kč 

 

 

Kategorie  7 – 10 let         - přesnídávka              7,- Kč 

 

                                            -  oběd                       21,- Kč 

 

                                            - svačina                      6,- Kč 

 

                                              CELKEM                  34,- Kč 

Příloha: 

-----------   

- příloha č.2 k vyhlášce, která stanoví rozpětí finančních limitů na nákup potravin dle věku 

strávníka         

 

Platnost od 01/02/2012 

 

ZAM- zaměstnanci –fin. norma= 25,-Kč-potraviny 

                                 (z toho: 20,-Kč hotovost + 5,-Kč FA-FKSP) 

 

 

CIZI- cizí strávníci = 25,-Kč-potraviny +věcné n. 13,-Kč + mzdové n. 21,-Kč + zisk 1,-Kč 

 Celkem v hotovosti: 60,-Kč                                         
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část:  17. B VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

Příloha č.2 

 
SPOTŘEBNÍ KOŠ 

 

Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. 

Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, zeleniny atd. (a jejich 

doporučená spotřeba na žáka a den. Výpočtem spotřebního koše pak jídelna dokumentuje, jak tato 

doporučení plní. Spotřební koš se počítá za měsíční období v hodnotách „jak nakoupeno“. 

Podrobnosti k výpočtu spotřebního koše jsou uvedeny ve vyhlášce 107/2005 Sb. v příloze 1 

(výživové normy pro školní stravování). 

 

Podrobnější popis výpočtu včetně zařazování potravin do skupin je uveden v trojdílném 

metodickém popisu: 

 

Úvod a výpočet 

Komentář ke skupinám 

Obecná doporučení a koeficienty 

 

 


