
Základní škola  Z á b ř e h, Školská 406/11, okres Šumperk 
 

PROVOZNÍ (VNITŘNÍ) ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  

 

Údaje o zařízení: 

Adresa:     Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, PSČ 789 01 

Telefon:    583415602 

Ředitel školy:   Mgr. Miloš Lachnit 

Vedoucí jídelny:   Ivo Resler, DiS. 

Provozní doba:   6.00 – 14.30 hod. 

 

Provoz kanceláře ŠJ – administrativní záležitosti 

▪ Kancelář je přístupná veřejnosti po celou pracovní dobu od 6.00 do 14.30 hod. Není-li právě nikdo 

přítomen, zazvoní příchozí na zvonek u kanceláře a vyčká příchodu personálu.  

▪ Veškeré úkony řeší žáci v kanceláři jídelny před vyučováním, o velké přestávce a po vyučování. Žáci 

využívají přístupu ke kanceláři z jídelny. Při odchodu žáků z budovy neodpovídá škola za jejich 

bezpečnost. 

▪ Stravné lze platit v hotovosti v kanceláři jídelny, inkasem z účtu a zaměstnanci srážkou z platu.    

▪ Od 22. dne v měsíci se prodává stravné na následující měsíc. Při platbě v hotovosti je třeba dodržovat 

pokladní hodiny. 

▪ Pokladní hodiny:  - poslední 4 pracovní dny v měsíci:  6.15 - 14.00 hod., 

    - ostatní pracovní dny:  7.00 - 10.00 hod.  

▪ Přihlašovat a odhlašovat stravování lze osobně v kanceláří jídelny, telefonicky, na objednacím boxu 

v jídelně nebo prostřednictvím internetu do 12 hodin předcházejícího dne. Výjimkou jsou odhlášky 

dojíždějících žáků, kteří náhle onemocněli a není možnost  jim oběd vyzvednout. Tito mají možnost se 

odhlásit osobně nebo telefonicky nejpozději do 7 hodin v den přípravy oběda. Přihlašovat stravné je 

možné jen do výše finančního zůstatku strávníka. 

▪ Všem strávníků je při nákupu přihlašován oběd „1“ a mohou si ho změnit dle vlastního výběru na oběd 

„2“. Výběr není umožněn pouze žákům prvních a druhých tříd. Měnit výběr lze 7 kalendářních dnů 

dopředu do 14 hodin. Bude-li na oběd „2“ přihlášeno méně než 50 strávníků, nebude se vařit. Vedoucí 

jídelny zruší takový oběd na jídelníčku a všem zájemcům o oběd „2“ změní výběr na oběd „1“. Nebude-

li mít strávník o oběd „1“ zájem, může si ho sám odhlásit. Strávníci hradící stravné bezhotovostní 

formou si mohou od 22. dne v měsíci vybírat na měsíc následující. 

▪ Každému strávníkovi je při podpisu přihlášky zřízen internetový účet na portálu www.strava.cz, který 

slouží k objednávání a změně stravy. 

▪ Provozní doba objednacího boxu v jídelně je od 9.35 hod. do 14.00 hod. 

▪ Nevyzvednutá neodhlášená strava propadá. Strávník se nemůže dodatečné dožadovat vrácení stravného. 

▪ Pokud probíhá platba za stravné v hotovosti, nebo jsou vráceny peníze, dostane zákazník doklad. Při 

odhlašování stravného během školního roku se peníze nevrací. Strávníkovi vzniká přeplatek, o který je 

snížena příští platba.  

▪ Při ukončení stravování je povinností strávníka provést finanční vypořádání s jídelnou – úhrada 

nedoplatků a vyzvednutí přeplatků. Přeplatek na kontě strávníka, který si do 4 let nevyzvedne, bude 

považován za tržbu jídelny.  

▪ Každému pravidelnému strávníkovi školní jídelny je prodán identifikační čip. Na čip je  dvouletá záruka. 

Pokud je čip funkční, může ho strávník se souhlasem vedoucí jídelny přenechat jinému strávníkovi. 

Tomu bude přihlášen k používání bezplatně. Případné finanční vypořádání probíhá v tomto případě mezi 

strávníky. 

▪ Identifikační čip umožňuje přístup k datům strávníka a práci s nimi. Při jeho ztrátě škola neodpovídá za 

jejich zneužití. 

▪ V kanceláři se provádí také ověření platnosti čipů a výdej náhradních stravenek. Náhradní stravenku 

dostane strávník, který má stravné přihlášené a nebyl na něho ještě v ten den odebrán oběd. 

▪ S jídelním lístkem mají možnost se strávníci a zákonní zástupci žáků seznámit v jídelně školy, na chodbě 

před jídelnou, na nástěnce před ředitelnou a na internetu na 3zs.zabreh.cz nebo na portálu www.strava.cz 

 

 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/


Organizace žáků před vstupem do jídelny 

▪ Po skončení vyučování odvedou vyučující žáky do šaten kde si strávníci odkládají před vstupem do 

jídelny tašky. 

▪ Před jídelnou pedagogický dohled řadí stravující se žáky podle stanovené přednosti na oběd v tomto 

pořadí: 

1. dojíždějící žáci a šatnáři – prokazují se kartičkami, 

2. ostatní žáci s identifikačním čipem,  

3. žáci bez identifikačního čipu.   

▪ Žáky řadí pedagogický dohled tak, aby zůstalo uvolněné hlavní schodiště. 

▪ Do jídelny pouští pedagogický dohled žáky postupně podle stanovené přednosti. 

 

Provoz  v jídelně  

▪ V době podávání obědů je zakázáno vstupovat do jídelny zákonným zástupcům žáků a všem dalším 

osobám, které se v jídelně nestravují. 

▪ Vstup do jídelny je povolen všem strávníků pouze v čisté obuvi. 

▪ Pro strávníky jsou k dispozici záchody s umyvárnou v přízemí budovy. 

▪ Za věci odložené v jídelně škola neručí. 

▪ Výdejní doba obědů je stanovena takto: 

   - výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ:   11.35 – 13.40 hod. 

- výdej obědů pro důchodce a ostatní cizí strávníky: 11.20 – 11.35 hod., 

12.05 – 12.25 hod. a 

13.05 – 13.20 hod. 

▪ Po jídelně se všichni pohybují pomalu a jsou ohleduplní k ostatním, především k těm, kteří nesou 

podnosy s jídlem a nádobím. 

▪ Před výdejem stravy se strávník identifikuje na snímači a počká, až vydávající kuchařka zaregistruje 

jeho objednávku. Bez platné identifikace nebo předložení náhradní stravenky nebude oběd vydán. 

▪ Strávníci se nedožadují u výdejního pultu řešení problémů s čipy. Tyto úkony si strávník vyřizuje 

zásadně v kanceláři jídelny.  

▪ Náhradní stravenky se vydávají v kanceláři jídelny až když končí výdej obědů celé skupině strávníků po 

jednotlivých vyučovacích hodinách. Strávníci bez identifikačního čipu přicházejí do jídelny až jako 

poslední. 

▪ Každý strávník si bere takové množství jídla, které je schopen sníst. 

▪ Strávníci si mohou požádat o přídavek polévky, přílohy a pití. 

▪ Strávníci konzumují oběd v jídelně. Odnášet z jídelny je možno pouze balené potraviny a ovoce. 

▪ Obědy do jídlonosičů se žákům nevydávají. Výjimkou je první den nemoci žáka, kdy je možnost odebrat 

jeho oběd v jídlonosiči. Strávníci platící plnou cenu obědů (i žáci) mají možnost odebírat obědy 

v jídlonosičích. Formu stravování zaměstnanců řeší vnitřní směrnice o závodním stravování.  

▪ Technické nebo hygienické závady k okamžitému řešení hlásí strávník vedoucí kuchařce u výdeje 

hlavního jídla. 

▪ Mimořádný úklid jídelny včetně stolů během výdejní doby zajišťují pracovnice jídelny. Strávník nahlásí 

znečištění  jídelny pracovnici u odebírání použitého nádobí a je přítomen úklidu. 

▪ Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagogickému dohledu. 

▪ Není dovoleno jakýmkoli způsobem ničit zařízení školní jídelny. Osoby, které způsobí škodu, jsou 

povinny ji uhradit.  

▪ Všichni strávníci sledují pokyny a upozornění vyvěšovaná v jídelně a řídí se jimi.  

 

 

Chování žáků v jídelně: 

▪ Za kázeň, chování a kulturu stolování žáků v jídelně odpovídá pedagogický dohled. 

▪ Rozpis pedagogických dohledů je vyvěšen v jídelně školy. 

▪ Každý žák klidně, tiše a ukázněně postupuje k výdejnímu okénku, kde se identifikuje na snímači. 

▪ Vyzvedne si oběd a vybere místo u stolu. 

▪ Stoluje ukázněně, neruší ostatní hlasitým hovorem, neznečišťuje místo u stolu, netluče příborem, 

nádobím ani nábytkem, dodržuje základní pravidla slušného chování. 



▪ Po skončení jídla po sobě zasune židli a použité nádobí odnese na odkládací okénko. Tam ho vyskládá, 

odloží tác a  okamžitě v klidu opustí jídelnu. 

▪ Žáci, kteří se stravují jako poslední, zvedají židle a ukládají je na stoly. 

▪ Žáci chodí do jídelny přiměřeně oblečeni a nenosí do ní žvýkačky. 

 

Zvláštní pravidla pro cizích strávníky 

▪ Dodržují výdejní dobu stanovenou pro cizí strávníky. Mimo ni nemají přednost při výdeji stravy před 

žáky a nedožadují se, aby jim byla strava přednostně vydána. 

▪ Při mimořádných akcích ve škole, při kterých dochází ke změně výdejní doby obědů pro žáky školy, se 

řídí pokyny o změně výdejní doby pro cizí strávníky 

▪ V budově školy se pohybují pouze po chodbě mezi hlavním vchodem do školy a jídelnou a v jídelně. 

▪ Stravují se v prostoru vyhrazeném pro cizí strávníky - modré stoly. 

▪ Chovají se tak, aby nenarušili plynulý chod  stravování žáků školy a neohrozili hygienu stravovacího 

provozu.  

 

Další ustanovení 

▪ Provozní řád jídelny je vyvěšen před kanceláří školní jídelny, kde se s ním mohou strávníci a zákonní 

zástupci žáků seznámit.     

▪ Všichni strávníci se ve školní jídelně řídí tímto řádem, pokyny zaměstnanců školní jídelny a 

pedagogického dohledu. 

▪ Strávníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád školní jídelny, mohou být vyloučeni ze stravování. 

▪ Strávníci a zákonní zástupci žáků školy projednávají otázky týkající se školního stravování s vedoucí 

jídelny, na rodičovských schůzkách prostřednictvím třídního učitele, nebo se mohou obrátit přímo na 

vedení školy. Žáci mohou využít školního parlamentu. 

 

 

Provozní řád školní jídelny v tomto znění je platný 01.09.2019. 

V Zábřehu dne 1. září 2019 

 

 

                         Ivo Resler, DiS.             Mgr. Miloš Lachnit 

                         vedoucí jídelny                          ředitel školy 
 

 

 

 

 

 

 

 


