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Článek I. 

Údaje o zařízení 

 

Název:    Školní jídelna Základní školy Radonice, p. o. 

Adresa:   Kaštanová 473, 250 73 Radonice 

IČO:    70989702 

E-mail:   jidelna@skolaradonice.cz 

Web:    www.skolaradonice.cz/skolni-jidelna/zs/  

Telefon – ředitelka školy: +420 317 470 470, 776 133 934 – Mgr. Veronika Černá 

Telefon – vedoucí ŠJ:  +420 732 325 022 – Anna Klučiarová 

Telefon – asistentka školy:  +420 317 470 472 – Věra Kazárová (úplata za stravování) 

Zřizovatel:    Obec Radonice, Praha-východ 

 

 

Článek II. 

Úvodní ustanovení 

 

Tento vnitřní řád upravuje podmínky a možnosti stravování ve školní jídelně, jde o soubor 

pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. 

 

Ve školní jídelně je zajištěno zvýhodněné stravování žáků v době pobytu ve škole, školském 

zařízení, dále stravovací služby pro zaměstnance a to za úplatu. 

 

Školní stravování je zajišťováno v souladu s platnou legislativou, konkrétně dle § 30 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním a základním vzdělání (školský zákon), na něj navazující vyhlášky 

č. 107/2008 Sb., o školním stravování, dále vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávami 

celky s přihlédnutím k místním podmínkám. Školní jídelna se dále řídí zákonem č. 471/2005 

Sb., v úplném znění zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 

602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.  

 

Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního 

stravování.  Výjimku tvoří první den nepřítomnosti při nemoci strávníka. 

 

Školní jídelna poskytuje stravování:  

1. žákům  

2. zaměstnancům  

 

Rozsah poskytovaných služeb: 

1. polévka, 

2. hlavní jídlo, 

3. nápoj, 
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4. mléčný dezert, zelenina/ovoce, pečený moučník.  

 

Stravu pro dietní stravování jídelna neposkytuje. 

 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků, strávníků (zaměstnanců školy)  

 

Všichni strávníci mají právo se ve školní jídelně stravovat dle zásad zdravé výživy, v čistém a 

kulturním prostředí. Každý žák základní školy má právo na poskytování školního stravování 

v rozsahu oběd.  

 

Strávníci docházející do školní jídelny: 

- dodržují pravidla slušného chování a kulturního stolování, 

- dodržují pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,  

- řídí se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob,  

- hlásí dohledu školní jídelny případný úraz či zranění, 

- neruší svými projevy ostatní strávníky, 

- chrání majetek školní jídelny, 

- stravu si odnáší na jídelních tácech umístěných na místě k tomu určeném (u výdejního 

okénka), 

- po jídle si odnáší nádobí na místo k tomu určené, 

- chovají se dle provozního vnitřního školní jídelny.  

 

Zákonní zástupci mají právo na informace o jídelním lístku, alergenech připravované stravy. 

 

Zákonní zástupci jsou povinni: 

- vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování,  

- každý měsíc provádět včas úhradu stravného, 

- včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole,  

- informovat vedoucí školní jídelny o ukončení stravování, 

- nahlásit včas podstatné změny s úhradou související. 

 

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Strávníci nesmí být nuceni ke 

konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání.  

 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti zaměstnanců školní jídelny 

 

Zaměstnanci školní jídelny jsou povinni dodržovat pravidla provozního řádu školní jídelny, 

pracovní náplň, chránit bezpečí své i ostatních zaměstnanců a strávníků, poskytovat strávníkům 

a zákonným zástupcům informace týkající se školního stravování, pomáhat při výchovném 

působní na žáky. 



 

 

Zaměstnanci školní jídelny mají právo na slušné a zdvořilé chování ze strany všech strávníků a 

zákonných zástupců a na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. 

 

 

Článek V. 

Přihlášení nového strávníka 

 

K objednávání stravy slouží aplikace STRAVA, která slouží jak k objednávání/odhlašovaní 

vybrané stravy, tak ke kontrole zůstatku na účtu. 

 

Přihlášení ke stravování probíhá osobně v kanceláři školní jídelny. Strávník nebo zákonný 

zástupce vyplní do přihlášky ke stravování požadované údaje, následně obdrží e-mail 

s přihlašovacími údaji, a to včetně hesla k aplikaci, které dle nařízení GDPR neprodleně změní. 

Do své aplikace, se tedy dostane jen on sám svým vlastním heslem. K vydávání stravy slouží 

bezkontaktní čip, který si strávník/zákonný zástupce zakoupí ve formě zálohy za Kč 140,--. 

Záloha bude v případě odchodu či úplného odhlášení školního stravování a současně navrácení 

čipu strávníkovi /zákonnému zástupci poslána zpět na účet.  

 

Bezkontaktní čip nesmí přijít do kontaktu s vodou – být namočen.  

 

Při ztrátě nebo zničení bezkontaktního čipu obdrží strávník čip nový, který uhradí v plné výši. 

Za původní ztracený/zničený bezkontaktní čip se finanční prostředky nevrací. 

 

 

Článek VI. 

Platba stravného 

  

Platba stravného probíhá výhradně bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 115-

7710270277/0100. 

 

Přiřazení osobního variabilního symbolu je nutností ke správnému spárování platby. 

Strávník/zákonný zástupce je povinen k 25. dni v měsíci zaslat příslušnou částku k pokrytí 

celého následujícího měsíce. 

 

Přeplatky na stravném se vrací po posledním vyúčtování daného školního roku, nejpozději do 

31. 7. příslušného kalendářního roku.  

 

 

Článek VII. 

Přihlašování a odhlašování stravy 

 

Po řádné úhradě stravného má strávník stravu na daný měsíc automaticky objednanou.  

 



 

Stravu lze přihlásit a odhlásit jeden den předem, a to následujícími způsoby: 

- elektronicky – přes stravovací systém do 14:00 hodin předchozího dne, 

- e-mailem – předchozí den, 

- telefonicky (na telefonní číslo vedoucí školní jídelny), nejlépe formou SMS zprávy – do 

7:30 hod. dne, v němž probíhá výdej stravy, 

- osobně v kanceláři školní jídelny – do 7:30 hod. dne, v němž probíhá výdej stravy. 

 

Škola odhlašuje strávníkům stravu pouze v dny, kdy se uváděné týká organizace všech 

strávníků školy (prázdniny, ředitelské volno, nařízená karanténa celé třídy apod.) Výlety, školní 

akce aj. si odhlašuje strávník/zákonný zástupce sám.  

 

 

Článek VIII. 

Výdej stravy 

 

Výdej stravy se provádí pomocí systému bezkontaktních čipů a snímačů, které jsou instalovány 

u výdejního místa. Obědy se vydávají u výdejní linky po přiložení čipu ke snímači. 

 

Obědy se vydávají v době od 11:45 do 13:45 hod. Doba výdeje pro nepřítomné žáky je od 11:15 

do 11:45 hod., popř. od 13:45 do 14:00 hod.  

 

Obědy se vydávají jak do vlastních nádob, tak do jednorázových obalů. 

 

Jídlo je určené k okamžité spotřebě.  

 

Výdejní doba může být s ohledem na akce školy a další mimořádné události jednorázově 

upravována. Rozpis dohledů a nástupu jednotlivých tříd je na dveřích jídelny. Žáci přicházejí 

do jídelny společně s pedagogickým dohledem po ukončení vyučování. Při čekání na jídlo 

dodržují všichni pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Dbají pokynů 

pracovníků stravování a pedagogického dohledu. 

 

Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávníci vedoucí školní jídelny nebo osobě 

vykonávající dohled. 

  

Strávníci se identifikují čipem. 

 

Dle platné legislativy má strávník nárok na stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti 

ve škole.  

 

Pokud nebude dítě v době nepřítomnosti ve škole odhlášeno ze stravování a školní jídelna oběd 

připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit cenu stravy, a to včetně mzdové a provozní 

režie. Cena oběda při neodhlášené stravě (v době nepřítomnosti) je stanovena dle níže 

uvedených kritérií. 

 



 

Věková kategorie Cena oběda     Provozní náklady     Úhrada celkem  

7–10 let            Kč 36,-- Kč 40,--                     Kč 76,--   

11–14 let           Kč 38,--          Kč 40,--                     Kč 78,--   

Dospělí             Kč 42,--          Kč 40,--                   Kč 82,-- 

 

Výdej stravy bez bezkontaktního čipu 

V případě, že strávník nemůže najít svůj čip, je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v kanceláři 

školní jídelny, nebo přímo u výdejového okénka při výdeji obědů, aby mu mohl být vydán oběd. 

Pracovníci obsluhující výdejní terminál jeho jméno vyplní přímo do terminálu, následně může 

být oběd vydán. 

 

Výdej obědů pro nemocné děti 

Obědy vydávají pracovníci kuchyně zákonným zástupcům po předchozí domluvě a ve 

stanovenou dobu u dveří školní jídelny. 

 

Stravování ve školní jídelně v době distanční výuky 

Výdej jídla se bude provádět formou bezkontaktního výdeje do jednorázových obalů 

zajištěných školní jídelnou. Při vyzvedávání obědů do jednorázových obalů je jídlo možné 

vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. 

 

Jídelní lístek 

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny v souladu se zásadami zdravé výživy a 

dodržováním norem spotřebního koše vybraných potravin. Změna jídelního lístku, či jeho části 

je vyhrazena. Je vyvěšen každý týden na nástěnce školní jídelny a v elektronické podobě na 

www.skolaradonice.cz a dostupný v aplikaci strava.cz. 

 

Doporučení školního stravování v souvislosti s výskytem COVID-19 

V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit 

vydávání obědů v delším čase, je-li to možné  nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující 

jednotlivé třídy). 

 

Klást důraz na mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 

 

Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 

samoobslužných bufetů (nápoje, saláty, dezerty). 

 

 

Článek IX. 

Úklid ve školní jídelně 

 

Úklidem jídelny se rozumí vytření podlahy a mytí všech povrchů přípravkem s dezinfekční 

složkou. Mytí a dezinfekce stolů probíhá po každém jejich použití. 
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Článek X. 

Provozní doba a úřední hodiny školní jídelny 

 

Provozní doba školní jídelny 

Pondělí – pátek od 11:15 do 14:00 

 

Výdej obědů pro zákonné zástupce nemocných dětí           od 11:15 do 11:40 hod. 

Výdej obědů žákům a zaměstnancům školy                        od 11:45 do 13:45 hod. 

 

Úřední hodiny školní jídelny  

Pondělí  od 14:00 do 15:00 hod. 

Úterý  od 7:30 do 8:30 hod. 

Středa   od 14:00 do 15:00 hod. 

Čtvrtek od 7:30 do 8:30 hod. 

Pátek   od 7:30 do 8:30 hod. 

 

 

 

Článek XI. 

Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, pravidla chování 

 

Dohled nad stravovanými žáky po dobu výdeje jídel vykonávají pedagogičtí pracovníci školy 

dle pokynu ředitelky školy. V prostorách školní jídelny se strávníci řídí pokyny pedagogického 

dohledu a dalších oprávněných osob, dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla 

slušného stolování.  

 

Při přenosu jídla se chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly 

způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje konzumují u stolu v zásadě vsedě.  

 

V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost osobě vykonávající dohled, která 

neprodleně učiní odpovídající opatření. 

 

V případě vylití nápojů, rozbití talířů apod. nahlásí tuto skutečnost osobě vykonávající dohled, 

ta neprodleně zajistí odpovídající opatření. 

 

 

Článek XII. 

Škody na majetku školní jídelny 

 

Strávníci/jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. 

Strávníci jsou povinni vedoucí školní jídelny/osobě vykonávající dohled neprodleně nahlásit 

veškeré škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jejichž byli svědkem. Škodu, která byla 

způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou školu je strávník/zákonný 

zástupce povinen nahradit. 



 

 

Článek XIII. 

Nouzové a havarijní situace 

 

Konkrétní vzniklou nouzovou/havarijní situaci (havárie vody, přerušení dodávky energií apod.) 

řeší neprodleně po jejím vzniku vedoucí školní jídelny s vedením školy. Dle charakteru situace 

může být zajištění školního stravování omezeno, popř. přerušeno. Strávníci/zákonní zástupci 

jsou o této situaci informováni v nejbližším možném termínu, a to prostřednictvím systému 

Bakaláři, popř. zprávou na internetových stránkách školy. 

 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických 

závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. 

 

Případné stížnosti týkající se školního stravování lze podávat  ústně či písemně vedení školy.  

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci/zákonní zástupci seznámeni v rámci přihlašování 

ke stravování a na webových stránkách školy. 

 

Vnitřní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce, všechny 

zaměstnance školy a cizí strávníky, kteří se v jídelně stravují. 

  

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021. 

 

 

V Radonicích dne 15. 8. 2021 

 

 

 

Mgr. Veronika Černá v.r. 

pověřená výkonem funkce ředitelky školy 

 

 

Anna Klučiarová v.r. 

vedoucí školní jídelny 

 

 

 


