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tohoto předpisu. 

 
 
 
 
Tento Vnitřní - provozní řád školní jídelny nahrazuje Vnitřní provozní řád školní jídelny, který 
byl vydán 1. 3. 2022 a nabyl platnosti 1. 3. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne 1. 3. 2022 
Platný od 1. 3. 2022    _________________________________ 
        Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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Vnitřní - provozní řád školní jídelny 

 

Vnitřní - provozní řád školní jídelny byl zpracován v souladu s § 30 Zákonem č 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Řídí se Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a Vyhláškou č. 84/2005 Sb. 
o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů. Dalšími podklady jsou Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Zákon č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 602/2006 Sb. 
o hygienických požadavcích na stravovací služby. 
 
1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském 
zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 
1.1 Práva žáků 
 

• Využívat zařízení a vybavení ŠJ za stanovených podmínek. 

• Požádat vychovatelku školní družiny nebo stanovený dohled nad dětmi a nezletilými 
žáky ve ŠJ o pomoc při řešení problému. 

• Vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoli způsobem 
trestán. 

• Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, před sociálně-patologickými 
jevy, před tělesným, či duševním násilím, urážením, zneužíváním. 

• Přiměřeným způsobem jednat o svých problémech s pedagogickými pracovníky školy, 
případně se obrátit na výchovného poradce, školního metodika primární prevence 
nebo použít schránku důvěry. 

 
1.2 Povinnosti žáků 
 

• Dodržovat pravidla slušného chování a kultivovaného způsobu stravování. 

• Dodržovat zásady hygienických pravidel a bezpečnostních opatření v souvislosti 
s předcházením přenosu a nákazy infekčních onemocnění. 

• Nedopouštět se projevů rasismu a šikany. 

• Respektovat práva všech účastníků ŠJ, chovat se k nim slušně. 

• Hlásit jakékoliv své poranění, či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví, 
příslušnému dohledu nad nezletilými žáky. 

• Chovat se slušně, zdravit pracovníky školy srozumitelným pozdravem a respektovat 
pokyny dohledu vychovatelů školní družiny, pedagogů 1. i 2. stupně, asistenta 
pedagoga, vedoucí školní jídelny a kuchařky a všech dalších zaměstnanců školy. 

• Dodržovat školní řád, vnitřní - provozní řád ŠJ a všechny předpisy a pokyny vydané 
školou (ochrana zdraví a bezpečnost, odhlašování obědů, cena obědů, stravování 
v době ředitelského volna a nemoci, přejímka zboží - ovoce a zelenina do škol, 
hygiena provozu, přídavky a porce strávníků a jídelní lístek). 
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1.3 Práva zákonných zástupců žáka 
 

• Vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo 
ředitele školy. 

• Odhlásit své dítě ze stravování ve ŠJ, a to i v průběhu školního roku. 

• Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole. 
 
1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáka 
 

• Informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci 
neprodleně odhlásit žáka ze stravování a respektovat dobu odhlašování obědů. 

• Informovat vedoucí školní jídelny o ukončení docházky žáka do školní jídelny. 

• Uhradit včas stanovený poplatek za stravu ve ŠJ. 
 
1.5 Právo na stravování zaměstnanců školy 

• Ve školní jídelně mají zaměstnanci právo na zvýhodněnou cenu stravného pouze ve 
dnech, ve kterých jsou minimálně tři hodiny přítomni na pracovišti.  

• V případě, že zaměstnanec není přítomen na pracovišti alespoň tři hodiny, může si 
tento zaměstnanec školy oběd odebrat pouze za plnou nezvýhodněnou cenu stravy. 

 
2 Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými 
pracovníky 
 

• Vyučující, vychovatel školní družiny nebo jiný určený zaměstnanec školy provádějící 
dohled nad nezletilými žáky ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům 
žáků takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního - provozního řádu školní jídelny 
a pokyny k zajištění bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření. 

• Ve školní jídelně se žák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným 
pozdravem a respektuje pokyny dohledu, vedoucí školní jídelny a kuchařek a dalších 
pracovníků školy. 

 
3 Provoz a vnitřní režim školní jídelny 
 

• Školním stravování se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, zaměstnance a další 
osoby. 

• Dohled nad nezletilými žáky zajišťují ve školní jídelně pedagogičtí pracovníci školy, 
případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně. 

• Pracovníci vykonávající dohled vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a zajištění 
hygienických a kulturních stravovacích návyků.  

• Pracovníci vykonávající dohled: 
a) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy 

upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu, 
b) regulují osvětlení a větrání, 
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c) sledují odevzdávání nádobí strávníky, 
d) dbají na zvýšené dodržování hygienických zásad a bezpečnostních opatření 
v souvislosti s možností přenosu a nákazy infekčních onemocnění. 

• Informační tabule zamezují vstupu zákonných zástupců žáků do školní jídelny. 

• Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá pouze první den nemoci žáka. 

• Nárok na zvýhodněnou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) má strávník pouze 
první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení. Pokud 
zákonný zástupce žáka neodhlásí své dítě ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale 
školní jídelna ji připraví, je zákonný zástupce povinen zpětně uhradit veškeré náklady 
na přípravu stravy, tedy včetně osobních a věcných nákladů.  

• Pokud nebude mít strávník zaplacený oběd nejpozději den před plánovaným 
odběrem jídla, nebude mu oběd vydán. 

• Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni 
ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni zpět k dojídání. Vydané jídlo je určeno 
k okamžité spotřebě v jídelně, strávníci je neodnášejí z jídelny. 

• Výdej obědů pro zaměstnance probíhá od 11:30 - 14:00 hodin. 

• Výdej obědů pro žáky školy probíhá od 11:40 - 14:00 hodin. 

• Výdej pro cizí strávníky probíhá dle rozpisu umístěného ve školní jídelně. 

• Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dohledu, který zajišťuje 
pořádek a bezpečnost během stravování. 

• Strávníci se řadí u výdejního okna, před vydáním pokrmu přiloží ke čtecímu zařízení 
čip nebo čipovou kartu, které slouží k evidenci výdeje. Strávníci jsou povinni tento čip 
nebo čipovou kartu nosit ke stravování, v případě ztráty zakoupí nový / novou. Pokud 
čip nebo kartu zapomenou, nahlásí to vedoucí školní jídelny. 

• Čip a čipová karta se vydává při nástupu nových strávníků zdarma, platí se pouze při 
ztrátě čipu nebo čipové karty. 

• Cena čipu: při ztrátě čipu nebo čipové karty si musí zakoupit nový čip, či čipovou 
kartu, v ceně 100,- Kč u vedoucí školní jídelny. Čip, či čipová karta slouží pouze 
k evidenci přihlášené a zaplacené stravy, neslouží k odhlašování obědů. 

• Při účasti na hromadných akcích školy (výlety, exkurze, kurzy) aj. se obědy odhlašují 
nejpozději dva dny před odjezdem na akci. V případě účasti většiny žáků z dané třídy 
či oddělení školní družiny odhlašuje obědy třídní učitel či vychovatelka daného 
oddělení školní družiny. 

• Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné posledních 5 pracovních dnů před 
ukončením školního roku stravu přihlásit ani odhlásit.  

• Aktuální jídelní lístek je vyvěšený vedle výdeje obědů přímo v jídelně a na 
internetových stránkách školy. 
 

4 Výběr, odhlašování a přihlašování stravy přes internet 

 
• Škola má zavedený stravovací systém Strava.cz. Tento systém je v provozu od začátku 

školního roku 2020/2021. 

• Obědy se mohou volit až na 14 dní dopředu. 
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4.1 Registrace do systému Strava.cz 
 

Žáci školy (strávníci) obdrží přihlašovací údaje důležité ke zprovoznění internetového 
odhlašování a objednávání stravy od vedoucí školní jídelny nebo svého třídního 
učitele. 
Studenti (strávníci ze SŠ) a dospělí cizí strávníci obdrží přihlašovací údaje důležité ke 
zprovoznění internetového odhlašování a objednávání stravy od vedoucí školní 
jídelny. 
Dospělí cizí strávníci si musí zakoupit čip u paní vedoucí školní jídelny. 
Cena čipu je 100,- Kč. 
 

4.2 Objednávání, výběr stravy a odhlašování stravy přes internet 
 

Postup: 
Odkaz na internetové objednávání, vybírání a odhlašování stravy: www.strava.cz, aplikaci lze 
stáhnout i do mobilního telefonu – strava.cz 
Číslo zařízení: 3621, uživatelský kód: …….. kód, pod kterým se budete přihlašovat k aplikaci 
na internetu, heslo: ……….. symbol, pod kterým hradíte stravné. V případě potíží s heslem, 
kontaktujte vedoucí školní jídelny. (Po úvodním přihlášení do systému v sekci „Nastavení 
uživatele“ lze heslo kdykoliv změnit.) 
Pro objednání stravy zvolte položku OBJEDNÁVKY - můžete vybírat stravu a odhlašovat 
obědy. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky ODESLAT. 
 
Výběr stravy lze provést nejpozději 3 pracovní dny předem, poslední den do 14:00, například 
na pondělí lze objednávat nejpozději ve středu do 14.00. Výběr stravy lze provádět pouze 
v případě, že je stravné uhrazeno v požadované výši a s dostatečným předstihem tak, aby 
byla platba připsána na účtu jídelny do 25. dne v měsíci na měsíc následující. 
 
Pokud strávník nevyužije možnost výběru, je automaticky přihlášen k odběru stravy: 
 
1. stupeň, všichni studenti SŠ a dospělí strávníci - oběd č. 1 
2. stupeň - oběd č. 2 
 
5 Odhlašování obědů 
 
Obědy se odhlašují nejpozději den předem  

• přes internet 

• osobně nebo  

• telefonicky na čísle: 353 447 540, 777 486 013 
 

Odhlásit oběd stejného dne odběru lze do 7:00 hodin pouze v případě, že dítě onemocní 
v odpoledních hodinách a v noci.  
Výlety, návštěvy kina a jiné hromadné akce třídy odhlašuje třídní učitel týden předem nebo 
pedagogičtí pracovníci, kteří akci zajišťují. Třídní učitel nebo jiný pedagogický pracovník 
předá vedoucí kuchyně seznam žáků. 
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Dětský strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním 

zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si může oběd vyzvednout do 

jídlonosiče. POZOR: Nezapomeňte si, prosím, čip při vyzvednutí oběda do jídlonosiče.  

Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo zaplatit plnou cenu oběda 

(Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).  

V případě vyzvednutí oběda první den při neplánované nepřítomnosti strávníka doporučujeme 

vyzvednout oběd v 11:30, tímto se sami vyvarujete zbytečného čekání. 

 

6 Výdej jídla 
 

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem nebo čipovou kartou u výdejního terminálu 
a tímto poskytne informace kuchařce o obědě, který má na daný den objednán. 
Pokud strávník výjimečně čip nebo čipovou kartu zapomene, omluví se u výdejního pultu 
a počká na ověření objednané stravy. V případě ztráty je nutné zakoupit si nový čip 
v sekretariátu školy. 
 
7 Ceny obědů a věkové skupiny žáků  
 

Strávníci jsou na základě vyhlášky č 107/2005 Sb. zařazování do věkových skupin na dobu 
školního roku, ve kterém dosahují věku:  

Žáci ZŠ  věková hranice 6 - 10 let  26,- Kč 

Žáci ZŠ  věková hranice 11 - 14 let  28,- Kč 

Žáci ZŠ  věková hranice 15 a více let  28,- Kč 

Důchodci (bývalí zaměstnanci)   60,- Kč 

Studenti střední školy (cizí strávníci)   35,- Kč 

Cizí strávníci (plná sazba)    75,-Kč 

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb., 
o školním stravování. Výše uvedené ceny stravného jsou platné od 2. 9. 2019. 

 
8 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

• Všichni žáci jsou na začátku školního roku poučeni o základních bezpečnostních 
pravidlech, která v době pobytu ve ŠJ mají dodržovat. 

• Všichni žáci se mají chovat ve ŠJ tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. 

• Žáci se musí řídit vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní 
jídelny, vedoucí kuchařky a všech zaměstnanců školy. 

• Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje 
jídel zajištěn v jídelně dohled. 

• Případný úraz či nevolnost hlásí strávníci pedagogům nebo pracovníkům jídelny. 

• Každý úraz nebo poranění je nutné ihned hlásit. 

mailto:zskonecna@zskonecnakv.cz


Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

Konečná 917/25, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 

Tel.: 353 564 119, e-mail: zskonecna@zskonecnakv.cz 

IČO: 49753754, datová schránka: feimmj2, číslo účtu školy: 0800448399/0800  

 

 8 

• Pokud žák zjistí nějakou závadu, či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví, či 
bezpečnost osob ve ŠJ, je povinen informovat o této skutečnosti vychovatele/ku, 
pedagogický dohled či zaměstnankyni školní jídelny. 

• Tašky a svršky si strávníci odkládají do vyhrazených prostor v jídelně, a to do regálů. 

• Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.  

• Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný 
úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice 
jídelny ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a aktuálními účastníky. 

• Ve všech prostorách ŠJ platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších 
návykových látek. 

 
9 Podmínky pro zacházení s majetkem ŠJ ze strany žáků 
 

• Žáci využívají zařízení školní jídelny pouze ke stravování. 

• Žáci jsou povinni šetřit zařízení školní jídelny a vybavení jídelny. 

• Žáci nesmí odnášet ze školní jídelny nádobí ani příbory. 

• Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák úmyslně, je povinen zákonný 
zástupce žáka v plné výši uhradit. 
 

Všichni strávníci i zákonní zástupci žáků mají možnost se seznámit s tímto vnitřním - 
provozním řádem školní jídelny přímo v jídelně, kde je vyvěšen vedle výdeje jídel, dále je 
uschován u vedoucí školní jídelny a umístěn na internetových stránkách školy. 
 
10 Závěrečná ustanovení 
 

Vnitřní - provozní řád školní jídelny byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: 1. 3. 
2022 
Vnitřní - provozní řád školní jídelny nabývá platnost dne: 1. 3. 2022 
 
V Karlových Varech dne: 1. 3. 2022    

      _________________________ 
Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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Dokumenty vydané ředitelem školy související s Vnitřním - provozním řádem školní 
jídelny 

 

Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny 

Pracovní doba provozních zaměstnanců a kuchařek: po - pá  06:00 – 14:30 

Pracovní doba vedoucí školní kuchyně:   po - pá  07:30 – 14:00 

 

Odhlašování obědů 

Obědy nutno odhlásit osobně nebo telefonicky vždy den předem do 14:00 hodin na 
telefonním čísle: 

777 486 013 nebo 353 447 540. 

Pokud žák onemocní během víkendu, lze stravu odhlásit v pondělí ráno do 8:00 hodin. 

Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného. 

 

Pravidla pro platby obědů 

Platbu lze platit inkasním příkazem zřízeným dle pokynů vedoucí školní jídelny nebo 
složenkou, kterou vydá žákovi vedoucí školní jídelny. 

Stravné se platí předem, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného předchozího 
měsíce. Pokud strávník nemá obědy uhrazeny v termínu (tj. do posledního dne v měsíci), 
nebude mu až do úplného zaplacení vydávána strava. 

Pokud bude stravné uhrazeno pozdě a platba se v daném měsíci neobjeví na výpisu účtu, 
bude dlužná částka automaticky připočítána k následující platbě. Včasným uhrazením 
stravného předejdete případným nejasnostem, které vznikají navýšením o částku 
neuhrazeného stravného. 

Dalším problémem při placení stravného je špatné zadání variabilního symbolu dítěte. 
Věnujte proto, prosím, tomuto údaji zvýšenou pozornost. 

Toto se týká hlavně plateb, kde je nutné tento variabilní symbol zadávat. V případě, že dojde 
ke špatnému zadání variabilního symbolu, může být platba přiřazena jinému strávníkovi 
a dochází opět k navýšení platby a zbytečným nejasnostem. 

Případné přeplatky se vracejí po ukončení školního roku na bankovní účet, ze kterého je 
inkaso strháváno nebo v hotovosti zákonnému zástupci. 
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Cena obědů 

Strávníci (žáci, děti) jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce 
dosáhnou (od 1. 9. do 31. 8.). 

 

Žáci ZŠ  věková hranice 6 - 10 let  26,- Kč 

Žáci ZŠ  věková hranice 11 - 14 let  28,- Kč 

Žáci ZŠ  věková hranice 15 a více let  28,- Kč 

Důchodci (bývalí zaměstnanci)   60,- Kč 

Studenti střední školy (cizí strávníci)   35,- Kč 

Cizí strávníci - plná sazba    75,-Kč 

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb., 
o školním stravování. Výše uvedené ceny stravného jsou platné od 2. 9. 2019. 

 

Stravování v době ředitelského volna, prázdnin a nemoci 

V době ředitelského volna a prázdnin může být poskytnuto stravování pouze při minimálním 
počtu 30 strávníků, a to za úhradu plné ceny, tj. včetně mzdové a věcné režie. První den 
nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování, a to z důvodného 
předpokladu, že strávník přihlášený ke stravování ve školní jídelně si předem nemůže stravu 
odhlásit (§ 4 odst.9 vyhlášky č.107/2005 Sb.) Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Pokud 
žák (zákonný zástupce) nebo zaměstnanec nenahlásí vedoucí školní jídelny svoji 
nepřítomnost, oběd propadá, ale bude řádně vyúčtován.  

 

Jídelní lístek 

Jídelní lístek pro ZŠ sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Při 
sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální 
výživy. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídání 
technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš a strávníkům 
byla poskytnuta kvalitní a vyvážená strava. Jídelníček je vždy sestavován na týden 
a strávníkům je k dispozici nejpozději v pondělí daného týdne. Je umístěn na webových 
stránkách školy a ve školní jídelně. 

 

Přídavky a porce strávníků 

Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle 
možnosti školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny. Přídavek 
masa není možný. V průběhu výdeje obědů mají strávníci zajištěn pitný režim. 
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Hygiena provozu 

Provoz ve školní jídelně probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů. Všichni 
zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám 
u smluvního lékaře. 

Zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí se školním 
stravováním. 

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných 
k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat postupy při 
přípravě stravy, zamezit křížení prostor a případné kontaminaci tepelně zpracovaných 
pokrmů, po uvaření je teplota pokrmů přeměřená, je zabráněno poklesu teploty pod 
stanovenou hodnotu, před každým výdejem stravy je teplota opět zkontrolována. 

Vedoucí školní jídelny sleduje veškerá aktuální nařízení a pokyny MŠMT, MZČR a ředitele 
školy, které souvisí s bezpečnostními opatřeními před šířením infekčních onemocnění a 
těmito nařízeními a pokyny se řídí. 

Stoly, podlahy a židle se dezinfikují dezinfekčními prostředky, které jsou účinné proti 
bakteriím, virům a plísním, minimálně 1 x denně a v případě potřeby častěji. 

 

Přejímka zboží 

U přejímky zboží se věnuje zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě. 

Důraz je kladen na potravinové složení veškerých výrobků a výběru takových surovin, které 
jsou vhodné pro děti všech věkových kategorií. 

Zboží, které má poškozený obal nebo jinou závadu, není přebráno a vrací se zpět dodavateli. 

Důraz je kladen i na eliminaci přenosu nákazy infekčního onemocnění od osoby, která přiváží 
zboží.  

 

V Karlových Varech dne 1. 3. 2022   

           __________________________ 

       Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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