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Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 

Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy 

 

 

1. Práva a povinnosti strávníků 

 Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně-výdejně. Pokud 

závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud 

mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování 

vyloučen. 

 

 Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla 

slušného stolování. 

 

 Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, 

které by mohly způsobit jeho pád. 

 

 Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí 

do jiných prostorů školy. 

 

 Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 

stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost 

stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), 

nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit. 

 

 Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního 

předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o 

úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí 

vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým 

pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance. 
 

 

2. Výdej obědů 

 

Termíny vydávání stravy ve školní jídelně- výdejně: 

 

11.35-12.15. – 1. skupina - žáci , zaměstnanci  

12.15.-13.00- 2. skupina - žáci , zaměstnanci 

 

 

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování 

 

 Rodiče přihlásí dítě ke stravování vždy na začátku školního roku vyplněním přihlášky 

ke stravování a následně podepisují smlouvu o zajištění stravování. 

 Rodiče dostanou vyúčtování za stravu do 15. následujícího měsíce a do konce měsíce 

mají povinnost stravu uhradit. 

 Rodiče mohou odhlásit stravu do 8.00 na e-mailové adrese: sjkolovec@seznam.cz 

nebo na tel. Čísle: 379 494 084 

 Odhlašování obědů mailem nebo telefonem do 12.00 předcházejícího dne, v 

mimořádných situacích (náhlá nemoc) do 8.00 v den výdeje. Pokud rodiče v den 
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nemoci neodhlásí oběd, mohou si ho vyzvednout ve školní jídelně v Merklíně. Za 

odhlašování obědů nezodpovídá škola. Rodiče si odhlašují obědy sami. 

 S novou cenou oběda budou rodiče seznámeni písemně nejdéle 1 měsíc před 

provedením změny.  

 

Dne 1.9. 2015 

 

 

                 Mgr. Ivana Kováčová 

          ředitel školy 


