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Vnitřní řád školní jídelny 
 

Školní jídelna je součástí ZŠ Choltice, okres Pardubice, Lipoltická 245, 533 61 
Choltice, zřizovatelem je Městys Choltice. 

Školní jídelna zajišťuje vedle stravování žáků v době jejich pobytu ve škole také 
závodní stravování zaměstnanců, důchodců školy a cizích strávníků a to za úplatu. Školní 
jídelna podává informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích a na 
webových stránkách školy. 
 
Vnitřní řád školní jídelny se řídí: 

• zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, 

• vyhláškou č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v 
příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách 

• vyhláškou č.113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve 
znění pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10 

• vnitřními předpisy školy. 
 
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně 

Každý přihlášený strávník má právo na stravování ve školní jídelně a na kvalitní a 
vyváženou stravu. Žák má povinnost řídit se vnitřním řádem jídelny. Pokud závažným 
způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán 
podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen. Dále se žák musí 
chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. 

Žák, který se alespoň částečně účastnil v příslušném dni školního vyučování nebo akce 
pořádané školou, má právo odebrat jeden oběd. 

Zákonný zástupce má povinnost neprodleně informovat školní jídelnu o veškerých, 
zejména zdravotních okolnostech, které mají souvislost se školním stravováním. Zákonní 
zástupci žáků mají právo na informace o jídelníčku a informace o alergenech. Zákonným 
zástupcům není vstup do prostor školní jídelny povolen. 

Na všechny strávníky se během stravování vztahuje školní řád a jiné obecně závazné 
předpisy. 
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2. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky – strávníky, zákonnými zástupci a 
zaměstnanci 

Zaměstnanci školní jídelny a dohled konající pedagog vydávají žákům a zákonným 
zástupcům žáků pouze takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, 
zajišťují bezpečnost a nezbytná organizační zabezpečení. 

Všichni strávníci dodržují pravidla slušného chování a stolování. 
 
3. Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

Obědy se vydávají zásadně jen v jídelně. Doba výdeje obědů je od 11,15 do 13,15 
hodin. Mimo uvedený čas lze jídlo vydat v odůvodněných případech jen se souhlasem 
vedoucí školní jídelny. Do jídlonosičů pro cizí strávníky je výdejní doba 10,45 – 11,00hod. 

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů 
na stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školský 
zákon stanoví, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 
Obědy se vydávají po zaplacení obědů. 
Výše stravného:  

I. kategorie       7 – 10 let  25,- Kč 
II. kategorie   11 – 14 let              27,- Kč 
III. kategorie     15 a více                  29,- Kč 
V případě nemoci žáka se oběd vydává do vlastních jídlonosičů pouze v prvním den 

nemoci. Další dny nemoci jen nutno obědy odhlásit. 
Odhlášení i přihlášení obědů musí být uskutečněno nejpozději v den, na který se oběd 

odhlašuje nebo přihlašuje, a to do 7,45 hod na tel. 466 972 177, 734579102 nebo u okénka 
školní jídelny zapsáním do připraveného sešitu. 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada 
neposkytuje. Ukončení stravování je třeba neprodleně oznámit v kanceláři školní jídelny. 

Obědy v době, kdy školní jídelna nevaří, jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. 
Obědy při ostatních školních akcích si každý odhlašuje sám. 

Jídelní lístek je umístěn na nástěnce před školní jídelnou. Také je uveřejněn na 
webových stránkách školy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a 
spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Ve školní jídelně neposkytujeme dietní stravování. 

Za udržování školní jídelny v náležitém hygienickém stavu (čistota, větrání, osvětlení) 
odpovídá personál kuchyně. 

Připomínky ke stravování a provozu školní jídelny vyřizuje vedoucí školní jídelny. 
Ve školní jídelně je určen dohled, který sleduje chování žáků od příchodu do jídelny, 

při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Rozvrh dohledů je vyvěšen 
v jídelně. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá 
polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled provést úklid. Mimořádný úklid provede kuchařka. 

 
4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  
V prostorách školní jídelny se všichni strávníci chovají tak, aby neohrožovali zdraví 

své ani ostatních osob. Žáci nesmí používat mezi sebou hrubá slova urážky, psychické a 
fyzické násilí. Slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi se vždy 
považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a budou řešeny kázeňským 
opatřením nebo sníženou známkou z chování.  
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Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí se řeší příslušnými ustanoveními školního řádu. 

 
5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků – strávníků 

Strávníci jsou povinni chovat se ve školní jídelně tak, aby neničili majetek a zařízení 
školní jídelny. Strávníci odpovídají za škodu podle obecné úpravy občanského zákoníku či 
podle zvláštní úpravy § 391 zákoníku práce. Svévolné poškození majetku žákem bude řešeno 
s jeho zákonnými zástupci. Každé poškození nebo závadu v jídelně hlásí žák pedagogovi, 
který vykonává dohled, nebo vedoucí školní jídelny, či kuchařkám. 
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