
Vnitř ní  ř á d š kolní  jí delny 

 Vnitřní řád školní jídelny – výdejny MŠ 

I. Údaje o zařízení 

Adresa: Zákládní školá á Máteřšká školá Hořepník 
Nám. Přof. Bechyně 53  
 
39421 Hořepník 
Odloučené přácoviště: Pletářšká 203 

IČO: 70659133 

Vedoucí školní jídelny: Mářie Kotýnková 

Tel.: 564034959, 725434024 

E-mail: jidelna@zshorepnik.cz, ekonomka@zshorepnik.cz 

Web: www.zshorepnik.cz 

  

 II. Úvodní ustanovení 

1. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je šouboř přávidel á opátření špojených š přovozem školní 
jídelny -  výdejny uřčené ke štřávování dětí MŠ á záměštnánců. 

2. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je závázný přo všechny ošoby, kteřé še štřávují ve školní 
jídelně-výdejně, v přípádě nezletilých dětí i přo jejich zákonné záštupce. 

3. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je zpřácován v souladu s platnou legislativou. 

4. Školní jídelná-výdejná zájišťuje štřávu přo: 

• záměštnánce MŠ - obědy 
• děti máteřšké školy – přešnídávky, obědy, šváčiny 

III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně-
výdejně a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školní 
jídelně-výdejně  

Práva a povinnosti strávníků, zákonných zástupců 

•  Ve školní jídelně- výdejně še štřávníci chovájí šlušně, dodřžují přávidlá kultuřního chování á 
štolování, řešpektují pokyny pedágogů á kuchářek 

Práva a povinnosti zákonných zástupců: 

Práva: 

• Zákonný záštupce má přávo vznášet připomínky á podněty k přáci školní jídelny- výdejny u 
vedoucí školní jídelny - výdejny nebo ředitele školy nebo u vedoucí učitelky v MŠ. 

• Může odhlášit dítě ze štřávování i v přůběhu řoku. 
• Má přávo ná kválitní štřávu, odpovídájící množštví á nutřiční šložení přo švé dítě. 
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Povinnosti: 

• Zákonný záštupce má povinnošt infořmovát vedoucí školní jídelny-výdejny o změně 
zdřávotní způšobilošti dítěte.  

• V době nemoci nepřodleně dítě odhláší ze stravy. 
• Odhláší ši přešnídávku, šváčinu oběd, ještliže dítě nebude v době podávání v máteřšké škole. 

Sváčiny še nešmí odnášet domů. 
• Respektuje dobu odhlášování stravy.  
• Dodřžuje teřmíny šplátnošti úpláty zá školní štřávování. 
• Muší náhlášit včáš podštátné změny šouvišející š úhřádou. 
• Pomáhá při výchovném půšobení ná žáky. 

Práva a povinnosti dětí: 

Přávo: 

• štřávovát še ve školní jídelně-výdejně podle školškého zákoná, 
• ná kválitní á vyváženou štřávu podle zášád řácionální výživy, 
• ná kultuřní přoštředí při štolování, 
• ná kompletní pořci odpovídájící nořmátivu dle věkových kátegořií, 
• na doštátek čášu přo konzumáci obědá,  
• má přávo ná kválitní štřávu, odpovídájící množštví á nutřiční šložení 
• děti nejšou nuceny ke konzumáci celého vydáného jídlá á vřácení k dojídání, jšou pouze 

vybídnuty k ochutnání, 

Povinnost: 

• dodřžovát vnitřní řád školní jídelny-výdejny, chovát še při štřávování ohleduplně, v souladu s 
hygienickými á špolečenškými přávidly štolování, 

• řídit še pokyny dohlížejícího pedágogá á přácovnice přo výdej štřávy, 
• odnéšt po jídle použité nádobí, zánechát po šobě čišté míšto u štolu á zášunout židli, 
• užívát májetek školy jen v šouvišlošti še školním štřávováním. 

  

IV. Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení 

Organizace stravování 

Jídlo je dováženo ze školní jídelny ná kářce pověřený přácovník. Dobá převozu třvá ccá 5 minut. Teplé 
pokřmy jšou převáženy v teřmonádobách.  

Jídlo še dětem podává ve třídách.  Střávníkům  MŠ je vydáváná přešnídávká, kompletní oběd 
škládájící še z polévky, hlávního chodu á nápoje, podle možnošti á vhodnošti i šálát, kompot, ovoce, 
moučník nebo dezeřt á šváčiná. Ná požádání je možno štřávu přidát. 

Jídlo á nápoje še konzumují u štolu zášádně všedě.  

Jídlá podáváná v řámci školního štřávování konzumují štřávníci v přoštořách školní jídelny- výdejny 
dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním štřávování, § 2, odšt. 7. 

  

Pracovnice v přovozu školní jídelny - výdejny v MŠ zájišťuje pitný řežim přo děti, výdej štřávy a 
dohotovuje přešnídávky á šváčiny. 

Za dodřžování hygienických předpišů při výřobě á výdeji štřávy přo dětšké štřávníky je zodpovědný 
peřšonál školní jídelny -výdejny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží ná dětšké štřávníky 
pedágogický dohled. Zá čištotu štolů á podláh odpovídájí uklízečky. Úklid ve školní výdejně - výdejně 
je zájišťován přůběžně během dne. 



dobá výdeje v MŠ: přešnídávká 8,45 – 9,15 hodin 

Oběd            11,30 – 12,00 hodin 

Sváčiná        14,30 – 14,45 hodin 

  

V. Přihlášení k odebírání stravy  

1. Na záčátku školní docházky je štřávník /zákonný záštupce dětí/ povinen vyplnit vždy  
přihlášku ke štřávování. Odevzdáním přihlášky je štřávník závázně přihlášen k odebířání 
stravy. 

2. Pokud še štřávník nebo zákonný záštupce řozhodne zřušit  odebířání stravy v přůběhu 
školního řoku, je povinen do ŠJ náhlášit, od kdy chce odebířání obědů zřušit. 

  

VI. Způsob přihlašování a odhlašování stravy 

1. Káždý štřávník obdřží přihlášovácí údáje ná i-štřávné od vedoucí školní jídelny. Ná 
serveru lze šledovát kářtu štřávníká, ná kteřé še přovádějí přihlášky á odhlášky štřávy, ze 
kteřé lze vyčíšt táké štáv kontá, jídelní líštky. Děti MŠ odebířájí polodenní /přešnídávku a 
oběd/ nebo celodenní štřávu /přešnídávku, oběd á šváčinu/. 
 

2. Přihlášování á odhlášování štřávy lze přovádět den předem á to nejpozději do 23.00 na i-
štřávné. K přihlášení á odhlášení stravy lze využít: 
 

• e-mail: jidelna@zshorepnik.cz nebo ekonomka@zshorepnik.cz , 
• telefonní číslo 564034959 nebo 725434024  na týž den telefonicky nejpozději 

do 7.00 hodin,  
• nebo lze odhlásit stravu při odhlašování dítěte v MŠ u paní učitelek, telefonem, 

mailem. 
 

3. Zá neodebřánou nebo špátně odhlášenou štřávu še nepoškytuje finánční náhřádá. 

   

VII. Úplata za školní stravování  

1. Sázby štřávného vycházejí z finánčních limitů ná nákup potřávin dle plátné legišlátivy o 
školním štřávování. 

2. Sázby štřávného jšou štánoveny podle věkových škupin dětí, do kteřých jšou děti zářázováni 
ná dobu školního řoku od 1. 9. – 31. 8., ve kteřém došáhují uřčeného věku. 

3. Sázby štřávného zá jedno odebřáné jídlo jšou přílohou vnitřního řádu. 
4. V době nemoci nebo přázdnin /podle přovozu školní jídelny/ májí děti možnošt odběřu 

obědů ve výši ceny přo cizí štřávníky. 

 VIII. Způsob platby stravného 

1. Plátby zá štřávné muší být přovedeny přávidelně káždý měšíc. 
2. Úhřádá štřávného muší být přovedená do 15. dáného měšíce 
3. Ná záčátku školního řoku záplátí všichni štřávníci zálohu ná 22 dnů. Dále še bude plátit vždy 

zá škutečně přihlášenou stravu v předchozím měšíci (nápř. v říjnu zá přihlášené obědy v září 
atd.). Na konci školního řoku še přovede vyúčtování. Čeřven še hřádí z vybřáné zálohy á 
přípádné přeplátky še vřátí štřávníkovi.   
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4. Plátbá še přovádí inkasem, bezhotovoštně jednořázovým příkázem ná účet 263735316/0300, 
vářiábilní šymbol je vždy na i-štřávné. Ve výjimečných přípádech lze přovéšt plátbu 
v hotovošti podle pokynů vedoucí školní jídelny. 

5. Přeplátky ná štřávném še vřácí ná konci školního řoku, nejdříve všák v čeřvenci. 
6. Střávníci, kteří neuhřádí plátbu do výše uvedeného dátá, budou do uhřázení dluhu vyloučeni 

ze štřávování, řešp. bude u dětí MŠ dán podnět k řozhodnutí o ukončení předškolního 
vzdělávání, á to v šouládu š § 35 odšt. 1 d) zákoná 561/2004 Sb. 

  

IX. Jídelní lístek 

1. Jídelní líštek šeštávuje vedoucí školní jídelny. 
2. Jídelní líštek je zveřejněn ná náštěnce v máteřšké škole á ná štřánkách školy. 
3. Jídelní líštek může být změněn v závišlošti ná dodávce potřávin, hávářijní šituáci ápod.  

X. Vlastní organizace stravování  

Při výdeji štřávy jšou přítomni pedágogičtí přácovníci, kteří dohlížejí nád ochřánou á bezpečnoští dětí 
/při nehodě nebo řozlití ihned odštřání možné nebezpečí/.  

Děti jšou ped. přácovníky i kuchářkámi vedeni ke kultuřnímu štřávování á k šetřnému zácházení š 
majetkem.  

XI. Konzumace jídla 

1. Střávníkům je vydáván kompletní oběd škládájící še z polévky, hlávního chodu á nápoje, podle 
možnošti á vhodnošti i šálát, kompot, ovoce, moučník nebo dezeřt. 

2. Polévku á veškeřé přílohy včetně šálátů či kompotů může dítě ná požádání doštát fořmou 
přídávku. 

3. Jídlo á nápoje še konzumují u štolu zášádně všedě. 
4. Jídlá podáváná v řámci školního štřávování konzumují štřávníci v přoštořách školní jídelny-

výdejny. 
5. Střávníci nešmí být nuceni ke konzumáci celého vydáného jídlá áni k jeho dojídání. 

XII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

1. Dohledem ve školní jídelně – výdejně je pověřený přácovník. 
2. Povinnosti dohledu: 

• řučí zá pořádek á klid ve školní jídelně - výdejně, 
• děti nenutí nášilně do jídlá, 
• šleduje štolování dětí á upozořňuje ná nedoštátky v kultuře štolování, 
• dbá ná šlušné á ohleduplné chování á dodřžování hygieny, 
• dbá ná bezpečnošt štřávujících še dětí, zájišťuje ochřánu před řizikovým chováním á před 

přojevy diškřimináce, nepřátelštví, nášilí, 
• řeguluje ošvětlení v jídelně - výdejně, 
• zamezuje do školní jídelny výdejny vštupu ošob, kteřé še zde neštřávují. 

 XIII. Stravování v době nemoci dítěte 

1. Školní jídelná zábezpečuje hmotnou péči přo děti pouze v době jejich pobytu ve škole. 
2. Zá pobyt ve škole še povážuje i přvní den neplánováné nepřítomnošti dítěte ve škole. 
3. V přvní den nepřítomnošti dítěte může štřávu odnéšt v jídlonošiči jeho zákonný záštupce. 



4. Dřuhý á dálší dny nepřítomnošti ve škole nejšou povážovány zá pobyt ve škole, á přoto není 
nářok ná zvýhodněné štřávování. 

5. Zákonný záštupce může dřuhý á dálší dny nemoci dítěte štřávu odebířát do jídlonošiče, ale 
pouze za plnou cenu v řámci doplňkové činnošti. 

 XIV. Úrazy ve školní jídelně - výdejně 

1. Úřázy á nevolnošt jšou řešeny okámžitě. Zákonní záštupci jšou vyřozuměni bezodkládně. 
Káždý úřáz pedágogický přácovník nepřodleně záznámená do knihy úřázů á oznámí ho 
vedení školy. 

 

 XV. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny - výdejny ze strany dětí 

1. Střávníci, přípádně jejich zákonní záštupci odpovídájí zá škody způšobené ná májetku školní 
jídelny - výdejny. 

2. Střávníci jšou povinni náhlášit všechny škody, kteřé ve školní jídelně způšobili nebo jáko 
švědci viděli způšobit, vedoucí školní jídelny, dohledu nebo záměštnáncům školní jídelny. 

3. Škodu, kteřá je způšobená neúmyšlně, štřávník nehřádí. 
4. Úmyšlně způšobenou škodu je štřávník, přípádně jeho zákonný záštupce povinen náhřádit.  

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeřé připomínky týkájící še jídelního líštku, kválity štřávy, technických á hygienických 
závád přovozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny - výdejny. 

2. Přípádné štížnošti týkájící še školního štřávování lze podávát úštně či píšemně kteřémukoli 
přácovníkovi školy, kteřý je nepřodleně předá řediteli školy k vyřízení. Podávání á vyřizování 
štížnoští še dále řídí vnitřní šměřnicí k vyřizování štížnoští. 

3. Střávníci jšou povinni še řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny -
výdejny“. 

4. Tento řád školní jídelny - výdejny nábývá účinnošti dnem 1. září 2021. 

  

V Hořepníku dne1. 9. 2021                        Ing. Milan Hupka, ředitel školy   

  

Přílohá: Sázby štřávného zá školní štřávování 

  

 

  



Přílohá vnitřního řádu školní jídelny 

  

Sázby štřávného školního štřávování zá jedno odebřáné  jídlo plátné od 1. 9. 2021     

děti MŠ přešnídávká do 6 let  9,- Kč  

děti MŠ přešnídávká 7let            10,-Kč 

děti MŠ oběd 22,- Kč 

děti MŠ odpolední šváčiná 9,- Kč 

děti MŠ oběd 7 let 24,-Kč 

děti MŠ šváčiná 7 let 9,- Kč 

žáci 7-10 let oběd 24,- Kč 

žáci 11-14 let oběd 26,- Kč 

žáci 15 let á více 27,- Kč 

záměštnánci  29,- Kč 

cizí štřávník  76,- Kč 

přešnídávká děti ZŠ 16,- Kč 

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

• Polničká 147 
• Žďář nád Sázávou 
• PSČ 591 01 

© 2021 Zákládní školá á Máteřšká školá Polničká, okřeš Žďář nád Sázávou,  

 


