
Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy:           Mateřská škola v Karlovicích, Karlovice 92, 793 23

Telefon:                     554 744 081, 739 462 054

Mail:                         jidelna@zskarlovice.cz

Vedoucí ŠJ:                Vařáková Markéta

Vedoucí kuchařka:   Lazurová Gabriela

1)    Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. , o školním stravování, vydanou MŠMT ČR , 
a příslušnými  hygienickými předpisy. Školní stravování je poskytováno dětem a 
zaměstnancům Mateřské školy.

Základní  vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 
vybraných potravin. Školní stravování je zajištěno z vlastní kuchyně. 

V době školních prázdnin, státních svátků a ředitelského volna  nemá dítě nárok na 
oběd, v těchto dnech je případné zaplacené stravné automaticky odečteno.

V případě neplánované nepřítomnosti (onemocnění dítěte) má nárok si rodič první den 
této nepřítomnosti oběd odnést ve svých jídlonosičích domů. Další dny nepřítomnosti 
již nemá nárok na oběd.

     Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené        
místo.

Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu
oběda nebo jej má uhrazený v hotovosti.

Stravné musí být hrazeno dopředu, tzn., že na konci měsíce musí být uhrazeno stravné 
na měsíc nadcházející.

             2)    Placení stravného

Stravné se hradí buď převodem částky na účet ZŠ Karlovice (č.účtu: 107-
1610700287/0100, var.symbol=rodné číslo strávníka) nebo v hotovosti 



v kanceláři ŠJ každý čtvrtek od 8,00 – 12,00 hod.

•        Provoz ŠJ

Pracovní doba kuchaře                                             7,00 – 13,00 hod. 

Provoz kanceláře                                                        8,00 – 12,00 hod.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance                  11,15 -  11,45 hod.

                                  

            4)    Přihlašov  ání a odhla  šov  ání strávník  ů

Přihlášky ke stravování se podávají  osobně v kanceláři školní jídelny denně  od 8,00 do 
12,00hod. V Mateřské škole denně od 5,45 do 15,30 hod.

Odhlašování ze stravování každý pracovní den v době od 8,00 do 12,00 hod. v kanceláři 
školní jídelny ZŠ, osobně denně v Mateřské škole od 5,45 do 15,30 hod. se odhlašuje 
oběd na následující den, či telefonicky na čísle 554 744 081, nejpozději však ráno do 
7,00 hod. je nutné odhlásit oběd pro tento den v MŠ. Neodhlášený a neodebraný oběd 
je strávníkovi účtován.

• Vý  še stravn  ého

Výše stravného je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.), 
dle této vyhlášky jsou strávníci (děti, žáci) zařazování do věkových skupin po dobu 
celého školního roku (tj. od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: do 6 
let, 7 – 10 let, 11 – 14 let, nad 15 let.

 Děti  2 – 6 let                             37,-Kč (Přesnídávka - 8 Kč, Oběd – 17 Kč, Svačina  - 8 Kč, Nápoje – 4 Kč)

                     Děti 7 let                                    41,-Kč  (Přesnídávka - 9 Kč, Oběd – 20 Kč, Svačina  - 8 Kč, Nápoje – 4 Kč)              

                     Zaměstnanci MŠ                       34,-Kč (Oběd)   



• Vyú  čtov  ání stravného

Při platbách v hotovosti v kanceláři ŠJ – vyúčtování je prováděno  vždy za předešlý 
měsíc a to při platbě stravného na nový měsíc. Při platbě trvalým příkazem z účtu – 
vyúčtování je prováděno pololetně, a to, za první pololetí v měsíci lednu, za druhé 
pololetí v měsíci srpnu (přeplatek je v uvedených měsících zaslán na účet strávníka – 
zákonného zástupce).

• Práva a povinnosti strávník  ů a z  ákonných zástupc  ů

7.1. Práva strávníků

- odebírat přesnídávku, oběd, svačinu a pitný režim, využívají stravovací služby a 
informace týkající se školního stravování

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí

- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím,
zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy 
toxikomanií

- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

7.2. Povinnosti strávníků

- dodržují pravidla kulturního chování

- nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

- plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob

- dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem 
k předcházejícím činnostem

- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy na určené místo

- neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně

- do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který 
provádí dozor

7.3. Práva zákonných zástupců

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.



7.4. Povinnosti zákonných zástupců

- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných 
skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

  Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků

• Je v jídelně zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím 
pedagogického dohledu

• Děti jsou povinni chránit své zdraví , zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních 
osob

• Děti jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a 
hygieny

• Děti dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém 
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu

• Zdravotní indispozici dítě (zákonný zástupce) neprodleně oznámí pedagogickému 
dohledu

• Pedagogický dohled

• Je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává pedagogickou činnost

• Vydává pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a stravovacích návyků, dbá na 
dodržování pravidel společenského chování a stolování

• Dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá 
na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě 
potřeby na pedagogický dohled obracet

• Poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy 
a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené 
osoby

• Sleduje způsob výdeje stravy

• Reguluje osvětlení a větrání

• Sleduje a pomáhá dle potřeby dětem při odevzdávání nádobí, příborů a táců



•  Ochrana p  řed soci  áln  ě patologick  ými jevy a p  řed projevy diskriminace, nepř  átelství 
nebo násilí

• Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, 
drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny

• Projevy šikanování mezi dětmi, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 
kterých by se dopouštěli jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo 
skupinám, jsou v prostorách školského zařízení přísně zakázány.

•  Jídelní lístek

      Na každý týden je vyvěšen v chodbě Mateřské školy (společně se seznamem                    
alergenů) a také na webových stránkách školského zařízení:

              www.zskarlovice.webnode.cz

• Dotazy, p  řipom  ínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí 
nebo u ředitele školy.

   Němec Rostislav                                                      Vařáková Markéta

   ředitel školy                                                              vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ v Karlovicích

http://www.zskarlovice.webnode.cz/

