
 
Vnitřní řád školního stravování - platnost od 1. 9. 2020 

Vyplývá z Vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování z vyhlášek ministerstva 

zdravotnictví č.107/2001 Sb. a č.108/2001 Sb. 

Organizace provozu stravování  

1. vstup do školní jídelny před obědem povolen od 11,10 do 13,30 hod. v doprovodu pedagogického dozoru 

v přezutí, z hygienických důvodů se nesmí vynášet NEBALENÉ JÍDLO. 

2. strávníci si sednout na místo, které jim přidělí pedagogický dozor, pro příbory, pití a oběd si půjdou 

středem jídelny dle pokynů dozoru  

3. konec výdeje obědů v 13,30 hod. 

4. dozory nad strávníky zajišťuje základní škola 

5. způsob přihlašování a odhlašování obědů 

- během školního roku  -  v den odhlášení do 6,30 hod. nebo den dopředu 

- prázdninách  - odhlášeni všichni strávníci         

6. odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci je povoleno do jídlonosičů, za tuto finanční normu: 

1. – 4. třída 44,-Kč   

5. – 8. třída 48,-Kč 

9. třída 49,-Kč  

(v první den nemoci je jídlo za cenu dotovanou) 

7. úhrada za stravné je možná pouze bezhotovostně - platba na účet 1004905389/0800  

do 10. dne v měsíci. V případě neuhrazení stravného bude kontaktován odbor sociálních věcí v místě bydliště 

a Obec s rozšířenou pravomocí v Roudnici nad Labem 

8. úřední hodiny vedoucí školního stravování Ing. Ivany Šebkové 

             pondělí - pátek  6,00 – 10,00 hod. 

9. vlastní organizace provozu  

- strávníci se řídí pokyny dozoru, vedoucí školního stravování a vedoucí kuchařky   

- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými předpisy a   

        společenskými pravidly při stolování 

- mimořádný úklid školní jídelny (rozbité nádobí,….) zajišťuje kuchařka, která provádí úklid stolů po 

vydání obědů 

- za čistotu během výdeje obědů ve školní jídelně zodpovídá dozor 

- úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozoru 

- připomínky ke stravování je možné předat ředitelce školy 

10. organizace výdeje obědů v průběhu distanční výuky žáků 

-      výdej obědů ve vlastním jídlonosiči bude v takovém případě organizován tak, aby respektoval všechna 

       platná epidemiologická nařízení (tzn. vyzvedávání obědů osobou, které nebyla nařízena karanténa ani  

       zakázána přítomnost ve škole) dle možností a podmínek zařízení školního stravování 

-      jídlonosiče musíte dát na stolek u dveří do vchodu pro pasanty den dopředu max. do 6,30 hod.  

       v den výdeje 

-     oběd bude připraven k odebrání od 10,30 hod. do 14,00 hod.  

 

Strávníci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního stravování. 

 
Mgr. Renata Paťukova, ředitelka školy 
Ing. Ivana Šebková, vedoucí školního stravování 
 


