
Vnitřní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Nová Bystřice, 
Hradecká 390. 
Odpovědná vedoucí:      Szücsová Lucie 

Ředitel školy:             Mgr.  Hauserová Marika 

Zřizovatel:        Město Nová Bystřice 

Přílohy:  Kalkulace cen strávníků dle věkových skupin a vnitřní řád výdejny v MŠ 

Úvod: 
Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ s právním subjektem a řídí se ve své činnosti vyhláškou 107/2005 
Sb. o školním stravování v platném znění. Ve ŠJ se stravují žáci, zaměstnanci školy, bývalí zaměstnanci 
– důchodci a od ledna 2012 vaříme i pro MŠ Nová Bystřice. Výše normativů je stanovena v příloze
vnitřního řádu.

Doplňková činnost: 
V jídelně lze provozovat doplňkovou činnost, pokud prodej výrobků jídelny a  poskytované služby 
veřejnosti budou časově a prostorově odděleny od školního stravování. Rámec školního stravování 
musí odpovídat zásadám správné výživy dětí a mládeže. Prostředky získané DČ jsou 
mimorozpočtovými zdroji a jsou vedeny zvlášť. 

Stanovené podmínky pro poskytování školního stravování: 
- Registrace- přihlášky – v kanceláři ŠJ
- Zajištění inkasa z účtů, kteréhokoli peněžního ústavu
- Úhrada hotovosti v předepsané dny, MŠ zpětně za skutečně odebrané obědy a ZŠ zálohově

na daný měsíc, DČ fakturou
- Vyzvednutí čipu – pokud žák čip zapomene, musí to nahlásit v kanceláři
- Strava je vydána strávníkovi pouze na základě použití čipu – cena čipu 115,- Kč
- Dodržování stanovené výdejní doby
- Dodržování hygienických zásad při odběru a konzumaci stravy
- Včasné nahlášení změn v režimu docházek na stravu
- Objednávání dvou jídel z nabídky je 3. dny předem přes internet, na boxu ve ŠJ a v kanceláři

ŠJ

Organizace provozu stravování ve ŠJ: 
   Provoz ŠJ:     6.30  -   15 hodin 

          Výdejní doba ŠJ:      CS jídlonosiče  -  11  -  11.30  hodin, CS -  kteří se stravují ve ŠJ:  11.15  -  
11.30 oddělený výdej, žáci a zaměstnanci  11.35  -  13.45 hodin dle rozvrhu vyuč. hodin  



- V době prázdnin  nemá žák nárok na stravu za sníženou cenu, zaniká i v době nemoci žáka. 
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do jídlonosiče a ostatní dny odhlásit, zpětnou 
kontrolou by byla naúčtována k finanční normě i věcná režie 10,- Kč a osobní režie 15,- Kč 

Registrace strávníků: 
- Zařazení  strávníka do evidence ŠJ  - zákonný zástupce, popřípadě strávník 
- Vyplní  a odevzdá formulář „Přihláška strávníka“, který obsahuje základní informace o žákovi 

a odevzdá ho v kanceláři 
- V případě úhrady stravného bezhotovostním způsobem z účtu je nutno zadat souhlas 

k inkasu a odevzdat ho též v kanceláři 
- Každý strávník obdrží spolu s přihláškou organizační pokyny k provozu ŠJ, které obsahují 

základní pokyny, včetně tel. čísla, výdeje obědů, způsobu hrazení stravného, odhlášky a 
způsobu ukončení stravování 

Systém přihlášek a odhlášek: 
- Přihlášky – počátek odběru stravy a režim docházek je nutno dohodnout při začátku školního 

roku, na každý následující měsíc je strávník přihlášen automaticky a je  ve vlastním zájmu 
veškeré změny nahlásit včas, na opožděné změny se nebude brát zřetel 

- Odhlášky – odhlášky provádí žák, rodič a strávník na objednávacím boxu pomocí čipu, nebo 
osobně na tel. čísle 384386186, nebo na www.strava.cz,odhlášky musí být den předem do 13 
hodin jak v ZŠ  tak i v MŠ 

- Jestliže rodiče, nebo žák neodhlásí oběd v době nemoci, musí uhradit plnou cenu oběda vč. 
režií 

- V případě, že bude opakované porušování tohoto nařízení, bude tato skutečnost považována 
za závažné porušení vnitřního řádu ŠJ a žák bude vyloučen ze stravování!!! 

 

Organizace výdeje stravy: 
- Běžný výdej stravy   --  strava se vydává ve ŠJ v hodinách stanovených vedoucí ŠJ a po dohodě 

s ředitelem školy tak, aby netrpěla kvalita jídla a nebyl narušen stravovací režim žáků a 
provoz školy. Pro CS je stanovena výdejní doba vždy odděleně. Přihlášený druh stravy 
odebere strávník a zkonzumuje ve vyhrazených prostorách jídelny, toto platí i pro dospělé 
strávníky  

- Výdej stravy do jídlonosičů – se musí dodržovat hygienické a organizační podmínky výdeje 
- Výdej probíhá odděleně od běžného výdeje, strávník jídlonosič ihned odebere 
- Pracovnice u výdeje do jídlonosičů odpovídá za dostatečný úklid výdejních ploch 

Výdej stravy do termoportů a odvoz do MŠ: 
-  Vnitřní řád samostatný pro výdejnu MŠ a je součástí tohoto řádu 

 

http://www.strava.cz,odhl%C3%A1%C5%A1ky


Čipy: 
- Dokladem opravňujícím k odběru stravy je čip a zaplacení stravného
- Čip je prodáván v kanceláři ŠJ a cena je 115,- Kč
- Ztrátu hlásí strávník ihned v kanceláři a musí si zakoupit nový
- Zneužití cizího čipu je považováno za závažné porušení vnitřního řádu s možným vyloučením

ze stravování

Výše a způsob úhrady stravného: 
- Plná cena jedné porce je složena z částky určené na potraviny  FN+OR+VR
- FN finanční norma platí rodiče za žáky
- OR – ostatní náklady – mzdové prostředky -  hradí CS
- VR – věcná režie na provoz – hradí CS – plyn, voda el. energie
- Zaměstnanci školy a bývalí zaměstnanci důchodci  - hradí celou FN,zaměstnancům  přispívá

škola určitou částkou z FKSP
- Kalkulace cen věkových skupin je přílohou tohoto řádu
- Úhrada stravného je realizována z účtů peněžních ústavů vždy 15. v měsíci
- Hotovost vybírá vedoucí ŠJ vždy první dva pracovní dny v daném měsíci přes pokladnu a to

od 7  do 14.30 hodin v kanceláři ŠJ

 Neprovedené platby a neplacení stravného: 
- Pokud nebude provedena platba přes účet tři měsíce po sobě, je povinen zákonný zástupce

platit stravné v hotovosti a to vždy první pracovní den v daném kalendářním měsíci
v   kanceláři ŠJ.

- Pokud nebude stravné vůbec zaplacené tři měsíce po sobě, bude tato situace hlášena
zřizovateli a zároveň na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

 Ukončení stravování a vyřazení z evidence ŠJ: 
- Žáci vycházející z 9. tříd se odhlásí v kanceláři, vrátí neporušený čip a bude jim vrácena jeho

částka a popřípadě i odhlášené obědy proti podpisu
- Ostatní  strávníci se odhlašují  při ukončení stravování v kanceláři ŠJ
- Řádné  objasnění situace ke stravování, provozu a úhradě stravného   má vedoucí ŠJ Szücsová

Lucie

  Závěr: 
- Zájemci o stravování ve ŠJ, která je součástí ZŠ a MŠ Nová Bystřice jsou povinni seznámit se

s pravidly stanovenými pro provoz tohoto zařízení a dbát na jejich dodržování!

V Nové Bystřici: 1. 1. 2020 vedoucí ŠJ Szücsová Lucie: 

Razítko a podpis ředitele školy: Mgr. Hauserová Marika 

Dodatek  k vnitřnímu řádu školní jídelny:
Školní jídelna se řídí platnými hygienickými a proti epidemiologickými nařízeními vlády.
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