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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

(účinnost od 1. 9. 2022) 

 
 Vnitřní řád školní jídelny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace (dále také 
„ŠJ“), vychází z ustanovení § 28, odst. 1, písm. g) a § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, z vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví České republiky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a 
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění, 
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin, v platném znění. 
 
 

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a další osoby, jimž je poskytováno 
stravování v rámci hmotného zabezpečení (dále také „strávníci“). Školní stravování se řídí výživovými 
normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle 
potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a 
dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích 
služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu. 

 Přístup do prostor, v nichž probíhá konzumace stravy strávníkem, je umožněn jen strávníkům, a 
to v době od 11:00 do 14:00. 

 

 
2) PERSONÁLNÍ INFORMACE 

Vedoucí ŠJ: Soňa Spáčilová, spacilova@zs-stupkova.cz, 581 111 223 
Administrativní pracovnice ŠJ: Andrea Konečná, jidelna@zs-stupkova.cz, 581 111 222 
Vedoucí kuchařka: Andrea Smolková 
Ředitel školy: Mgr. Pavel Hofírek, reditel@zs-stupkova.cz, 581 111 201 
 
 

3) ROZSAH SLUŽEB ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 Pro účely tohoto vnitřního řádu se rozumí hlavním jídlem oběd, doplňkovými jídly přesnídávka a 
svačina, obědem polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce). Každé 
z těchto jídel je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně. Dítě v mateřské škole má právo 
denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě 
s celodenním provozem. Žák má právo denně odebrat jeden dotovaný oběd. Po dobu nepřítomnosti 
žáka ve výuce nevzniká nárok na dotovaný oběd a žák si musí oběd odhlásit na www.strava.cz, 
příp. si může v kanceláři školy doplatit rozdíl mezi dotovanou a plnou cenou oběda. Výjimkou je 



 

 

první den nepřítomnosti žáka ve škole z důvodu nemoci – v tento den má žák právo odebrat oběd 
za dotovanou cenu. 

 

4) ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu se 
určí v rámci rozpětí finančních limitů podle cen potravin v místě obvyklých. Pro jídla poskytovaná 
v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta 
vyžaduje. Ceny stravného jsou stanoveny takto: 
 

Mateřské školy – děti 3-6 let* (koeficient 0,5) 
Svačina ranní: 11,- Kč + pitný režim 4,- Kč 

Oběd: 26,- Kč 
Svačina odpolední: 11,- Kč 

Celkem: 52,- Kč 
 

Mateřské školy – děti 7 let* (koeficient 0,6) 
Svačina ranní: 11,- Kč + pitný režim 4,- Kč 

Oběd: 31,- Kč 
Svačina odpolední: 11,- Kč 

Celkem: 57,- Kč 
 

Základní školy – žáci 7-10 let* (koeficient 0,6) 
Oběd: 31,- Kč 

 
Základní školy – žáci 11-14 let* (koeficient 0,7) 

Oběd: 36,- Kč 
 

Základní školy – žáci 15 a více let* (koeficient 0,8) 
Oběd: 42,- Kč 

 
Cizí strávníci (koeficient 1) 

Oběd: 89,- Kč 
 

* věk, kterého dítě/žák dosáhne nejpozději 31. 8. daného šk. roku 
 

 Objednávání a odhlašování stravy probíhá výhradně přes aplikaci Strava.cz, která je dostupná na 
www.strava.cz. Stravu na následující pracovní den je nutno přihlásit / odhlásit nejpozději do 10:00 
předcházejícího pracovního dne. Platba za stravné vždy probíhá vždy předem, a to buď inkasem 
učiněným v měsíci předcházejícím na měsíc následující, anebo na základě bezhotovostního 
platebního předpisu vydaného školní jídelnou (rovněž v měsíci předcházejícím na měsíc následující). 
Případné přeplatky stravného budou vyúčtovány nejpozději k datu konce školního roku, 
příp. i kdykoliv dříve na požádání (jidelna@zs-stupkova.cz). Případné nedoplatky budou řešeny 
odesláním upomínky. Pokud nebude na upomínku reagováno, bude postupováno v souladu 
s platnou legislativou. 

 

 

 



 

 

5) POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ 

 Přístup do prostor, v nichž probíhá konzumace stravy strávníkem, je umožněn jen 
strávníkům, a to v době od 11:00 do 14:00. Strávník je při stolování tichý a ukázněný, dbá pokynů 
všech pracovníků školy. Po jídle odloží použité nádobí na vyhrazené místo. 

 Žák nesmí poškozovat (ničit, znečišťovat apod.) majetek školy a zaměstnanců školy 
(poškozením se rozumí i psaní a kreslení po stolech, židlích, zdech apod.). Úmyslně nebo z nedbalosti 
poškozený majetek je žák, příp. jeho zákonný zástupce, po domluvě s ředitelem školy povinen 
nahradit věcí novou, příp. uvést věc do původního stavu nebo uhradit náklady související s uvedením 
do původního stavu. Znečištění prostor školy (vylití polévky apod.) je strávník povinen neprodleně 
odstranit. 

Žák je povinen řídit se obecně vžitými pravidly slušného chování, a to jak ve vztahu k dospělým, 
tak ke spolužákům, nesmí používat vulgární slova. Kouření a pití alkoholických nápojů, stejně jako 
požívání drog a jiných návykových látek je zakázáno. Je zakázáno držení a distribuce alkoholických 
nápojů, cigaret, drog a jiných návykových látek. Porušení zákazu bude vyhodnoceno jako závažné 
porušení vnitřního řádu. Není dovoleno přinášet do ŠJ nebezpečné předměty (nože, zbraně apod.). 
Pro všechny další případy platí analogicky všechna ustanovení školního řádu. 

Při porušení povinností stanovených vnitřním řádem může být žáku uloženo kázeňské 
opatření. Napomenutí třídního učitele se ukládá za méně závažné porušení vnitřního řádu.            
Důtka třídního učitele se ukládá za opakované méně závažné porušení vnitřního řádu, anebo za 
závažné porušení vnitřního řádu. Důtka ředitele školy se ukládá za soustavné závažné porušování 
vnitřního řádu ŠJ. 

 
6) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 
Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny (zvláště před jídlem), bezpečnosti a ochrany zdraví 

a chovat se tak, aby neohrožoval bezpečnost a zdraví své i všech dalších osob. Úraz je nutné 
neprodleně ohlásit zaměstnanci školy, který v ŠJ vykonává dohled. Je zakázáno zapojovat elektrické 
spotřebiče do zásuvek. Větrat je možné jen spodními okny. Je zakázáno spodní okna vyháčkovat ze 
závěsu. Otevírání horních oken a manipulaci s žaluziemi provádějí pouze dospělé osoby. Je zakázáno 
sedět na zemi, okenních parapetech a radiátorech. Kromě těchto příkladů platí v prostorách ŠJ 
všechna další ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, která jsou uvedená ve školním 
řadu. 
 
 
 
 
………………………………… 
   Mgr. Pavel Hofirek 
       ředitel školy 


