
Mateřská škola Nový Hrádek, Hradní 102, Nový Hrádek, 549 22  
 
  
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
Platný od 1. 1. 2015 pro Mateřskou školu Nový Hrádek a Základní školu Nový Hrádek. 
 
Vyplývá ze: 

- zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
- vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 
pozdějších předpisů, 

- nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin. 
 
 

1. ZÁSADY PROVOZU 
   Každý žák ZŠ má právo v době školního vyučování na odběr oběda ve školní jídelně za 
dotovanou cenu, tzn. pouze za cenu potravin.                                                                                                                                                  
Dítě v MŠ má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové  
jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.                                                                                                                                    
Zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny mají nárok na jedno hlavní jídlo za zvýhodněnou 
cenu, tj. za cenu potravin, pokud odpracují v daném kalendářním dni alespoň 3 hodiny. 
   Donášení a konzumace vlastních potravin je zakázána, neboť nemůže být zaručena  
hygienická nezávadnost potravin. Výjimku lze udělat po domluvě u dětí s dietou, rodiče musí 
přinést potvrzení od lékaře. 
 
 
     2.   PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ 
   Strávníci se ke stravování přihlašují u vedoucí školní jídelny vyplněním Přihlášky ke 
stravování. 
   Dítě má nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti (tzn. nemoci) oběd odebrat do 
jídlonosiče. Další dny musí být strava odhlášena. Stejně tak se musí odhlásit i školní výlety, 
různé soutěže a další aktivity, kdy žák nestihne přijít na oběd ve stanovené výdejní době.  
Strava se odhlašuje pomocí bezkontaktních čipů na jednom ze dvou terminálů, které jsou 
nainstalovány v jídelně a v chodbě před kuchyní, nebo na internetu na www.sj.novy-
hradek.cz, odkaz vstup do systému správy obědů. Zde je k nahlédnutí také jídelní lístek, 
který je vyvěšen i u vstupu do jídelny, do mateřské školy a ve vestibulu ZŠ. 

 
 
3. ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ 

    Obědy se platí zálohově, a to převodem na náš účet k 20.dni v měsíci. 
Vyrovnání stravného se bude provádět vždy v prosinci a červnu  vrácením přeplatků na účty. 



 
 

4. FINANČNÍ NORMATIVY 
    Kalkulace cen pro všechny druhy stravy a kategorie strávníků: 
Věková kategorie:               Přesnídávka:          Oběd:           Odpol. svačina:      Nápoj: 
1. strávníci do 6 let:                  6,- Kč               15,- Kč                 7,- Kč             3,- Kč 
2. strávníci 7-10 let:                  8,- Kč               19,- Kč                 7,- Kč               -- 
3. strávníci 11-14 let:                   --                   23,- Kč                    –                     -- 
4. strávníci nad 15 let:                  --                   26,- Kč                    –                    -- 
 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 
věku podle bodů 1 až 4. 
 
Kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky:   cena potravin          26,- Kč 
                                                                     mzdové náklady     29,- Kč 
                                                                     věcné náklady          4,- Kč  
                                                                     --------------------------------- 
                                                                      celkem                    59,- Kč 
 
 

5. VÝDEJNÍ DOBA    
Mateřská škola: přesnídávka 8:00 hod.     oběd 11:00-11:15 hod.      odpol.svačina 14:00 hod.  
 
Základní škola:                                                   11:30-12:00 hod. 
                                                                            12:30-13:00 hod. 
                                                                            13:30-14:00 hod. 
 
Výdej do jídlonosičů:                                         11:00-11:30 hod. 
                                                                            12:00-12:30 hod. 
 
   Výdej do jídlonosičů je možný pouze v jídelně u výdejního okénka. Školní jídelna 
nezodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla v jídlonosičích. 
 
 

 
6. ÚKLID VE  ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

    Jestliže žák znečistí stůl nebo podlahu jídlem, požádá personál u myčky nádobí o hadr na 
stůl nebo na podlahu a uklidí po sobě. 
 
 

 
7.   DOHLED NAD ŽÁKY 

   Děti v mateřské škole jsou pod neustálým pedagogickým dohledem. 
Na žáky ve školní jídelně dohlíží vedoucí ŠJ, v případě potřeby také kuchařky a pedagogové. 
Vedoucí ŠJ nedoporučuje nechávat v šatně bez dozoru cenné věci (mobily, tablety…), školní 
jídelna za tyto věci nemůže ručit. 
 

 
 
 



 
         

8. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠJ 
- po příchodu do školní jídelny si žáci odloží svrchní oblečení a tašky v šatně a řadí se do 

zástupu před výdejním okénkem. 
- ve školní jídelně se chovají tiše, neběhají a nestrkají do sebe, aby nedošlo k úrazu, 

pokud k úrazu dojde, okamžitě to ohlásí některé dohlížející osobě, která zajistí ošetření. 
- dodržují hygienické zásady jak před jídlem, tak během stolování, jídlo a nápoje 

konzumují zásadně vsedě u stolu. 
- použité nádobí a zbytky jídla dávají na určené místo, nádobí nikdy neodnášejí mimo 

školní jídelnu.  
- žáci neničí zařízení školní jídelny, v případě úmyslného poškození uhradí vzniklou 

škodu jejich zákonný zástupce. 
- žáci prokáží u výdejního okénka přiložením čipu ke čtečce, že mají objednanou stravu. 
- pokud čip zapomenou, musí jít do kanceláře vedoucí ŠJ, která si ověří v počítači, že žák 

má objednanou stravu a dá strávníkovi náhradní kupón. 
- žáci, kteří nejsou přihlášeni ke stravování, mají vstup do školní jídelny zakázán. 
- za opakované hrubé porušování těchto pravidel je vedoucí školní jídelny oprávněna 

vyloučit žáka ze stravování. 
 
 

9. PŘIPOMÍNKY 
  Jakékoliv problémy a připomínky ke stravování můžete psát na náš e-mail materskaskola-
jidelna@novy-hradek.cz, nebo volat vedoucí ŠJ na telefonní číslo 491 478 142. 
Všechny uvedené zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny. 
   Vnitřní řád školní jídelny je k dispozici ve vstupních prostorách jídelny, mateřské i základní 
školy a v kanceláři ŠJ. 
  
 
Aktualizováno v  Novém Hrádku dne: 4. 1. 2016                               
 
 
 
                                                                                             Renata Rufferová 
                                                                                                   vedoucí ŠJ 
                                                                                              
 


