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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
 
Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 272/2021 Sb., která 
upravuje vyhl. 107/2005 Sb. a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., Nařízením 
Evropského parlamentu a rady č. 852/2004. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního 
normativu na nákup potravin a spotřebním košem, vyhláškou MF č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní 
stravování a č. 94/2004 Sb.  
 
1. Provozní doba ve školní jídelně 

 

 Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 11:00 – 13:30 hod (pondělí - pátek) 
 Začátek a konec výdeje jídel je stanoven na dobu od 11:15 – 13:15 hod. (pokud není v mimořádných 

případech včas oznámeno jinak) 
Provoz školní jídelny je uzavřen v době školních prázdnin, v době vyhlášení ředitelského volna a 
v dalších mimořádných případech. 
 
2. Přihlašování a odhlašování obědů 

 

 Strávník je přihlášen ke stravování na základě vyplněné písemné přihlášky. Zákonní zástupci žáka 
stvrzují svým podpisem, že byli oni i strávník seznámeni s provozním řádem ŠJ-výdejny. Přihláška 
je platná po celou dobu stravování.   

 K přihlášení žáka k odběru obědů na následující měsíc dojde po připsání zálohové částky na účet ŠJ 
ve stanoveném termínu 15.-20. den v předcházejícím měsíci. Strávník si zajišťuje pouze odhlášky. 
Pokud platba nebude provedena, mohou být strávníci nahlášeni k obědu po ústní nebo telefonické 
domluvě s vedoucí ŠJ z přeplatků minulého měsíce a zbylou platbu doplatí na účet převodem. 

 Jídlo je vydáno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu. 
 Odhlašování příp. přihlašování stravy se provádí nejpozději pracovní den předem do 13 hod. 

- Prostřednictvím www.strava.cz (výběr jídelny: 3359, uživatel: var. symbol strávníka, heslo: 
vygenerováno automaticky) 

- E-mailem: sj.brusperk@email.cz 
- u vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle 775 886 852, 597 457 215 
- na objednávkovém terminálu pomocí čipu, který je umístěn na zdi u školní jídelny v ZŠ  

 Oběd č. 2 je možné navolit na objednávkovém terminále umístěném na chodbě u jídelny nebo po 
přihlášení svými identifikačními údaji na www.strava.cz. nejpozději 3 pracovní dny předem do 
13.00 hodiny (příklad: ve středu do 13.00 hodiny na pondělí). V některých dnech a případech 
(provozních) si školní jídelna vyhrazuje právo nabízet pouze jedno jídlo bez výběru.  

 Podmínka přípravy obědu č. 2 je přihlášení minimálně 40 strávníků, jinak se automaticky vaří pro všechny 
oběd č. 1. V případě že tento oběd strávník nechce odebrat, musí si ho nejpozději 1 pracovní den předem 
odhlásit. 

 Strávníci, nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat či přihlašovat obědy a 
nahlásit změny ve stravování (např. pozastavení stravování na určitou dobu, změnu č. účtu, 
odhlášení ze stravování z důvodu přechodu na jinou školu apod. 

 Strávníkům, kteří se celý školní rok nestravují, bude v případě, že se neodhlásí, v následujícím 
školním roce účet k 30.9. zrušen. 

 V době nepřítomnosti  žáka ve škole má žák nárok na dotovanou stravu pouze prví den 
neplánované nepřítomnosti (nemoci) ve škole 



 
 
Vyhl. 107/2008 Sb., §4 odst. 9 - zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro děti a žáky 
pouze v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte nebo žáka  
a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve 
škole, žákovi se musí oběd odhlásit v opačném případě bude strava účtována včetně nákladů režijních 
a mzdových na základě absence žáka ve škole. Neodhlášený oběd v době nemoci je možné si odnést 
v jídlonosiči rovněž za plnou cenu. 
V případě školních výletů (1. – 5 tříd), apod. může provést hromadnou odhlášku obědů (pokud je znám 
termín) vedení základní školy případně třídní učitel a to nejpozději 3 dny před konáním akce do 13. 
hod. Starší žáci si odhlášení stravy zajistí sami, nebo hromadnou odhlášku provede třídní učitel. 
Pokud dojde k mimořádné události, která způsobí, že obědy nemohou být ve školní kuchyni připraveny, 
nebo ve školní výdejně vydány, budou všichni strávníci na daný den automaticky hromadně odhlášeni.  

Oběd do jídlonosiče v době nemoci se vydává ve výdejně přístupem z venku a to v době od 11:45 do 
12:00 hod. Cizí osoby mají přístup do výdejny jídel vstup přísně zakázán, čekají přede dveřmi. Osoba si 
sama rozloží jídlonosič na připravený tác a po naplnění si ho opět sama složí. Pokrm je určen k přímé 
spotřebě. Při odběru jídla do jídlonosiče musí být nádoby čisté, případně desinfikované, v opačném 
případě do nich nebude jídlo vydáno.   

3. Úplata za školní stavování 
 

Zařazování strávníků dle věkových kategorií 
Podle vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a 
finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin 
jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4 přílohy č.2 dle 
Školského zákona 561/2004 Sb. §24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního 
roku. 
 
Výše finančních normativů 

kategorie Dotovaná strava Měsíční zálohová částka (21 dnů) Nedotovaná strava 
I. 7.-10. let 30,- 630,- 80,- 
II. 11.-14. let 34,- 714,- 84,- 
III. 15. – a více let 43,- 903,- 93,- 

 
4. Úhrada za závodní stravování  
 

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 
107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní  
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. 
 
5. Způsob platby 
 

1 )   bankovním převodem 
Zákonný zástupce si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k odvodu na účet školní jídelny tak, 
aby zálohová částka byla připsána na účet ŠJ mezi 15. až  20. dnem v předcházejícím měsíci. Variabilní 
symbol (VS) žáka je evidenční číslo strávníka, které je nutno zjistit u vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky 
– 775 886 852, 597 457 215. Přidělený VS je nutné vyplnit při každé platbě. Nesprávný nebo vůbec 
neuvedený VS způsobí nesprávné nebo žádné přiřazení platby. Specifický symbol je vždy 10. Změnu 
účtu plátce během roku je nutno včas nahlásit, aby se předešlo nesprávnému přiřazení platby.  
2) fakturací 
 školám a školským zařízením na základě vyúčtování skutečně odebrané stravy, za daný kalendářní  
 měsíc dle ujednání ve smlouvě 
 
 



 
 
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně, po uplynutí školního roku, nejpozději do 31. 8.  
přeplatek bude převeden zpět na účet plátce. O prázdninách doporučujeme platbu pozastavit.  
Režijní náklady za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti budou naúčtovány strávníkovi po uplynutí 
kalendářního měsíce. K uhrazení nedoplatku na stravném bude zákonný zástupce vyzván písemně nebo 
telefonicky. 
 
6. Identifikace strávníka 

 

Každý strávník se musí prokázat při výdeji oběda přiložením bezkontaktního čipu ke čtecímu zařízení, 
které je umístěno u výdejního okénka. Strávník stravující se ve školní jídelně ZŠ si zakoupí identifikační 
čip v hodnotě 125,00 Kč. Platba pouze v hotovosti. Tento čip slouží k identifikaci strávníka po celou 
dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození, musí toto neprodleně oznámit vedoucí ŠJ, aby se 
zabránilo jeho zneužití jinou osobou. Za zneužití v důsledku pozdního nahlášení jídelna neručí a 
případné finanční škody jdou na vrub rodičů. Strávník si musí zakoupit čip nový. V případě zapomenutí 
čipu před výdejem obědů je nutné to nahlásit paní kuchařce, která provede identifikaci strávníka na 
svém terminálu. Žák může být pro plynulost výdeje poslán na konec řady.  Pokud žák nenosí čip 
k identifikace opakovaně, může jídelna žákovi obědy nevydat do doby než si zakoupí čip nový. Čip lze 
zakoupit u vedoucí ŠJ v době od 7.00 do 9.00 hod. v MŠ. Za poškozený, špinavý nebo nefunkční čip se 
záloha nevrací. Čip je možné vrátit pouze do 3. měsíců po ukončení stravování. Poté je strávník vyřazen 
z evidence. Po ukončení 9. třídy se za vrácený čip vrací snížená částka 70,00 Kč (z důvodu ukončení 
životnosti)  
 
7. Organizace provozu 
 

 Vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří v daný den mají přihlášený oběd. Ostatní strávníci se 
v jídelně nesmí zdržovat. 

 Dozory nad žáky jsou zajišťovány pedagogy ZŠ a strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagoga či 
kuchařky. 

 Strávník si umyje ruce, vezme tác. U okénka se identifikuje, vyzvedne si polévku a hlavní jídlo. Nápoj 
si sám čerpá z nápojové nádoby, pokud není organizací stanoveno jinak. 

 Porce obědu na táce se celá konzumuje u jídelního stolu. Z jídelny se uvařená strava ani nápoje 
nevynáší. Strávník má možnost přídavku dle možností. 

 Strávníci udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě 
odnášejí použité nádobí na místo k tomu určené. 

 Strávníci se chovají ohleduplně, dodržují hygienická a společenská pravidla při stolování. 
 Z jídelny je zakázáno vynášet inventář ŠJ (talíře, příbory, sklenice, židle apod.) 
 V prostorách jídelny je zakázáno používat mobilní telefony a jiná zařízení. 
 Za škodu na majetku ve ŠJ, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada. 
 Podle Zákona 561/2004 § 31 Výchovná opatření, odst. 2 a 3 mohou být žáci za opakované 

nevhodné chování (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům či 
zaměstnancům školy, za opakované nesplnění povinnosti nosit čip na obědy) v jídelně vyloučeni ze 
stravování. Ředitel školy nebo vedoucí kuchařka upozorní žáka o vyloučení ze stravování. Pokud 
žák ani na toto upozornění nereaguje, vedoucí informuje rodiče a žák může být vyloučen nejméně 
na jeden den ze stravování, než zjedná nápravu. 

 Za mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj…) odpovídá uklízečka 
ZŠ nebo pedagogický dozor. 

 Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce ve ŠJ, na internetových stránkách MŠ a ZŠ. 
Změna jídelníčku je vyhrazena. U každého jídelníčku je uveden seznam alergenů. 

 Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagogickému dozoru. 
 Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro šk. stravování a vlastními 

recepturami 
 Připomínky k pokrmům lze reklamovat u vedoucí kuchařky v okamžiku převzetí u výdejního pultu, 

na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 



 
 
8. Dietní stravování 
 

Školní jídelna poskytuje dietní stravování. Zahrnuje obědy pouze pro:  
  - bezlepkovou dietu /BL/ 
  - dietu s vyloučením mléka /BM/ 
 

Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:  
vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování 
rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován 
typ diety 
(pokud je stanoveno celoživotní dodržování diety stačí doložit jednou) 
 

Provozovatel stanovuje podle povahy poskytovaných služeb výši (cenu) finančních normativů na nákup 
potravin podle §5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování. 
 
Výše finančních normativů - diety 

 
Výběr potravin, receptury, jídelní lístky a způsob přípravy jídel v rámci dietního stravování je sestavován 
ve spolupráci s registrovaným nutričním terapeutem (dle §2, odstavce 4 a 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). 
Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách ve školní jídelně, na webových stránkách MŠ a ZŠ. 
Změna jídelního lístku je vyhrazena. Dieta nemá nutriční omezení. U jídelníčku je uveden seznam 
alergenů. U diet není možnost výběru ze dvou jídel. Body 1. 2. 4. 5. 6. 8. provozního řádu jsou platné i 
pro odběratele dietních pokrmů. Žák s dietou se musí u výdejního okénka nahlásit paní kuchařce a 
uvést specifikaci diety. 
 
9. Další opatření  
 

V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 60oC a je určen k přímé spotřebě.  
Tepelně upravené pokrmy jsou vydávány ve stanovené lhůtě 4 hodin od dokončení tep. úpravy.  
Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19 
V případě výskytu infekčních onemocnění – COVID-19 je postupováno dle manuálu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tento platný manuál bude přiložen k Vnitřnímu řádu jako DODATEK 
K VNITŘNÍMU ŘÁDU. 
 
 
Provozní řád školní jídelny-výdejny základní školy nabývá platnosti dne 1. 1. 2023 
 
V Brušperku dne 20. 12. 2022      
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala                              Schválila 
S. Vojtková, vedoucí provozář ŠJ                                                 K. Kostková, ředitelka MŠ 

 Bezlepková 
dieta 

Měsíční zálohová 
částka 

Bezmléčná 
dieta 

Měsíční zálohová 
částka 

I. 7.-10. let 31,- 651,- 31,- 651,- 
II. 11.-14. let 35,- 735,- 35,- 735,- 
III. 15. – a více let 44,- 924,- 44,- 924,- 


