
 1 

 

 
  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA 

A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC_________ 

Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234  

Husinec 
PSČ 384 21 

 MŠ 

ŠJ 

474770461 

474770460 

                               IČO  47 258 365                    E-mail:   reditel@zshusinec.cz 

                                                                               www.zshusinec.cz 

 

Provozní  řád školní jídelny 
Č.j. ZŠMŠ/2014/Kal-5a 

Vypracovala Vlasta Kalinová 

Schválila Mgr. Eva Zemanová 

  Směrnice nabývá platnosti dne 12.11.2014 

Směrnice nabývá účinnosti dne 12.11.2014 

Směrnice zrušuje směrnici ZŠMŠ/2014/Kal-5 

 

Součásti: Vnitřní řád školní jídelny. 
 

 

Adresa:  Základní škola M.J.Husa  a Mateřská škola,kostnická 227,384 21 Husinec 
Telefon:  388 331 215, 474 770 460  
E-mail:     kalinova.vlasta@seznam.cz 
Personální složení:  vedoucí  ŠJ - Vlasta Kalinová 
                                   vedoucí kuchařka - Marie Mikolášová  
                                   kuchařka  - Hana Váňová 
                                   kuchařka - Pavlína Vaisová 
                                   kuchařka – Blanka Čermáková 
 

I.Provozní řád se zejména řídí: 
 
Školní jídelna, která je součástí základní   a mateřské školy zajišťuje stravování  
žáků, dětí a  zaměstnanců v souladu s vyhláškou č. 107 /2005., Sb. o školním 
stravování   ve znění  následujících zákonů  a vyhlášek. 
 
- zákonem č.258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví  č. 410/2005 o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých 

- vyhláškou   
-     vyhláškou č. 107/2008 Sb.  o školním stravování ve znění pozdějších předpisů 
- zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 

II.Zásady provozu ŠJ 
 

1. Obědy se pro žáky a zaměstnance školy vydávají denně od 11,15 do  
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14,00 hodin.   
 
2.  Výdejní  doba  k odběru stravy pro cizí strávníky je časově vymezena  

od 11,30 do 11,40 hodin. 
   

3.          Rozvrh podávání stravy  v mateřské škole je následující: 
                               ● přesnídávka   8,45 hodin,  ● oběd  11,30  hodin, 

                                       ● svačina  14,00 hodin 
 
 
4. Přihlašování  a odhlašování  stravy  
  Oběd je možné odhlásit z důvodu nepřítomnosti žáka nebo 
zaměstnance školy v pracovní době kanceláře školy minimálně den 
předem a to osobně, e-mailem (jidelna@zshusinec.cz) , nebo telefonicky 
na čísle 388 331 215, 474 770 460. V ojedinělých případech (nemoc, 
odchod k lékaři, odchod ze školy- rodiče si žáka vyzvednou) může být 
oběd na daný den odhlášen zákonným zástupcem (případně žákem) do 
8. hodiny ranní.  Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby příštího 
měsíce. První den nepřítomnosti lze vydat oběd do jídlonosiče viz 
paragraf 4 odst. 9 vyhlášky 107/2008 o školním stravování, a to v jídelně 
školy v době od 11.00 – 13.30hod. Další dny je potřeba obědy odhlásit 
nebo hradit celkovou cenu oběda ( bez dotace  státu), tj. cenu pro  „cizí 
strávníky“. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. 

           První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely  
           tohoto  příkazu  považuje  za pobyt ve škole 

 
5.  Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými 

vyhláškou č.463/2011Sb., ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění 
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 
107/2008 Sb., a rozpětím finančních limitů na nákup potravin 
stanovených vyhláškou s platností od 1.1.2012. Úprava a zvýšení DPH 
z 10% na 14%. Výši ceny stravy stanoví   vedoucí školní jídelny 
v souladu s platnými předpisy.   

 
6.  Strávník má nárok na oběd a další stravu jen pokud má uhrazen  

obnos, který plně pokryje  cenu stravy.   Jídelní lístek je vyvěšen 
v jídelně , kanceláři vedoucí ŠJ, na nástěnce před jídelnou a na webu 
školy  (www.zshusinec.cz). 

 
Platba stravného se provádí:  
- inkasem z běžného účtu  
- sporožirem z účtu  ČS  

 
7. Vstup do jídelny  pro žáky  je dovolen  pouze  stravujícím  se  žákům  
      s pedagogickým dozorem.  Nesnědené jídlo strávník vrací  společně  
      s použitým nádobím  na   určené  místo.  Odnášení nádobí  ze školní  
       jídelny je zakázáno. 
 
8. V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna  jídelna   
      až na výjimky  nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. 

mailto:jidelna@zshusinec.cz
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9. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním  
      roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a  
      finanční  normy. 
 

 

                   
Žáci ve  věku 7- 10 let -
oběd 

23,- Kč Žáci ve věku  11-14 let 
- oběd 

25,-Kč 

Žáci nad  ve  věku 15 let 
- oběd 

     27,-Kč   

 
 

 přesnídávka oběd svačina celkem 

Děti do 6 let 6,50 Kč 15,50 Kč 6,-Kč 28,-Kč 

Děti nad 6 let 7,-Kč 16,50 Kč 6,50 Kč 30,-Kč 

 
 
 

10. Vyhláška  dále  konstatuje,  že   kromě   hlavního  chodu   je  součástí  
     ceny  polévka, nápoj, případně  dezert  a  potřebu  úpravy  výživových  
     norem  ( možnost   překročení  limitu  ovoce,   zeleniny  a  dále snížení   
     množství  tuků a cukrů ) vzhledem  k obezitě  řady českých školáků. 
 
11.  V rámci  vedlejší  hospodářské  činnosti   ŠJ je  realizován prodej 
       obědů  cizím strávníkům. 
 
 

III.  Příkaz ředitele školy č. 5/ 2012-13 
 

 

Podle § 2, odst. 7 konzumují strávníci jídla podávaná v rámci školního stravování 
vždy  v prostorách subjektu poskytujícího školní stravování.  
 
V souladu s výše uvedenou vyhláškou povoluji výjimku pouze zaměstnancům, 
kteří v souvislosti s pracovní cestou nemohli jídlo odebrat v obvyklou dobu 
jeho podávání a zaměstnancům i žákům, kteří v první den nemoci nemohli 
přihlášenou stravu odebrat. 
Jinak platí přísný zákaz vynášení jídel z prostor kuchyně a jídelny 
v jídlonosičích  či jiných nádobách.  Toto se netýká  osob odebírajících stravu  
v rámci  hostinské činnosti  školní kuchyně. 
 

 
V Husinci dne:  12.11.2014 
 

 
 
                    Vlasta Kalinová                                   Mgr.Eva Zemanová 
                       vedoucí ŠJ                                           ředitelka školy 
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Vnitřní řád školní jídelny 
Č.j. ZŠMŠ/2014/Zem-14 

Vypracovala Mgr. Eva Zemanová 

Schválila Mgr. Eva Zemanová 

Pedagogická rada projednala dne 23. 1. 2014 

Směrnice nabývá platnosti dne  

Směrnice nabývá účinnosti dne  

Směrnice zrušuje směrnici --- 

 

1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují.  

2. V době výdeje stravy je zajištěn v jídelně pedagogický dohled (případně 

družinářka školy). Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně školy. 

3. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují vnitřní řád školní jídelny a řídí se 

pokyny vedoucí školní jídelny a osob vykonávajících dohled. 

4. V jídelně mluví žáci polohlasem, nehlučí, pohybují se opatrně. 
 

5. Strávníci konzumují veškerou podanou stravu ve školní jídelně. 

6. Strávníci mají zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory atd.). 

7. Za škodu, kterou strávník v jídelně úmyslně způsobí, bude vyžadována náhrada. 

8. Jídelní lístek je umístěn v jídelně a na webových stránkách školy. 

9. Veškeré problémy, týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad 

provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. 

10. Vnitřní řád školní jídelny je součástí provozního řádu školní jídelny. 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou žáci seznámeni prostřednictvím třídních učitelů, 
vyvěšením v prostorách jídelny a umístěním na webových stránkách školy. 

 

V Husinci dne                                                                                Mgr. Eva Zemanová 

                                                                                                              ředitelka školy 
 

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA 

A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC_________ 
Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234  
Husinec 
PSČ 384 21 

 MŠ 
ŠJ 

388331127 
388331418 


