
Základní škola a Mateřská škola, Nám.Gen. Svobody 78, S P O Ř I C E 
        Vnitřní řád školní jídelny 

 
 
1. Rodiče přihlásí žáka na začátku školního roku nebo v jeho průběhu ke stravování 

písemnou přihláškou, kterou obdrží od vedoucí ŠJ. 
2. Peníze za stravné se vybírají v průběhu měsíce nejpozději však do patnáctého 

dne v měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ, částku, kterou mají uhradit, dostanou na 
začátku měsíce v info sms. 

3. Cena stravného: strávníci     6  -  10 let  26,- Kč 
  strávníci   11  -  14 let        28,- Kč 

4. Rodiče, kteří platí stravné bezhotovostně dostanou na začátku školního roku 
všechny potřebné instrukce - číslo konta, variabilní symbol dítěte který zůstává po 
celou dobu docházky stejný a částku.  

5.  Obědy se odhlašují den dopředu, nejpozději ale do 8,00 hodin ráno stávajícího 
Dne. 

6. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.  
7. V případě, že nebude včas uhrazená částka za stravné, rodiče budou 

upozorněni, v případě dalšího neuhrazení, není ŠJ povinna stravování 
poskytnout. 

8. První den nemoci žáka si můžou rodiče neodhlášený oběd vyzvednout do 
vlastních jídlonosičů a to v čase od 11.20 do 11.40 hodin. Později není odběr 
oběda možný. Další dny již odběr není možný.  

9. Peníze za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce, popř.se vracejí 
/ konec školního roku/. 

10. Žáci přicházejí do jídelny po vyučování. Před vstupem do jídelny vyučující 
Odvádí do šatny ty žáky, kteří odcházejí na oběd domů. Před vstupem do jídelny 
si žáci umyjí ruce.  

11. Dle rozpisu drží kantoři, nebo vychovatelky v jídelně dozor.  
12. Žáci, kteří jdou po vyučování do školní družiny si uloží aktovky u družiny, 

ostatní žáci v šatně. 
13. Žáci mají v jídelně připravené příbory, talíře a pití na jídelním stole. Pro druhé jídlo 

si přicházejí k výdejnímu okénku. Zároveň odnesou k určenému místu upotřebený 
talíř a lžíci. Lžíce se ukládá do určené nádoby. 

14. Při čekání na jídlo žáci zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla 
      slušného stolování. 
15. Při vydání a přenosu hlavního jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a 

neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. 
16. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si 
       žáci neodnášejí do šatny nebo jiných prostorů školy. 
17.  Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 
       stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá na 
       bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní dozor nutná 
       opatření, aby nedošlo k uklouznutí žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit. 
18.   Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne 

pedagogický dozor žákovi první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a       
oznámí úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provede další úkony v souladu 
s příslušnými metodickými pokyny MŠMT ČR. 

 
Ve Spořicích  1. září 2021       


