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Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace 
se sídlem   

Za Školou 161, 277 21 Liběchov 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Číslo směrnice:  1.4 

Spis. znak        Skart. znak 1.1 A 10 

Vypracovala: Stanislava Švertnerová 

Schválila: Mgr. Jana Pravdová 

Pedagogická rada projednala dne 19. 3. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  10. 3. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  10. 3. 2018 
 

 

I. Obecná ustanovení 
 Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Liběchov, příspěvkové organizace. 

 

Školní jídelna vaří pro děti MŠ v době jejího provozu a pro žáky ZŠ Liběchov pouze ve dnech 

školního vyučování. Pro zaměstnance organizace v době provozu. Stravování se řídí vyhláškou 

č.107/2005 a zákonem č.561/2004 Sb.,(školský zákon). 

 

II. Organizace stravování 
 

Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11.15 do 13.15 hodin dle ukončení přestávek. Po domluvě 

s vedoucí ŠJ je možné při konání výletů, sportovních aktivit či exkurzí, domluvit i jiný výdejový čas. 

Pokud je nutná změna výdejní doby, např. vzhledem k provozním podmínkám jídelny nebo školy, 

vedoucí jídelny upozorní strávníky na vývěsce a na webových stránkách školy. 

 

Výdej obědů a svačin pro MŠ: přesnídávka 8.50  –  9.15 hod.  

 oběd 11.20 – 11.50 hod. – Berušky 

  11.50 – 12.20 hod. – Motýlkové + Včeličky 

 svačina 14.00 – 14.30 hod. 

 

Přihlášení ke školnímu stravování, ukončení stravování 
 

Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování, která platí po celou 

dobu stravování ve školní jídelně, svým podpisem souhlasí s podmínkami řádu školní jídelny. 

 

Ukončení školního stravování v průběhu školního roku musí zákonný zástupce dítěte neprodleně 

nahlásit vedoucí školní jídelny. 

 

Objednávka stravování a odhlašování 
 

Strávníci si přihlašují odběr stravy osobně u vedoucí ŠJ, v její nepřítomnosti u vedoucí kuchařky. 

Nárok na stravu má až po odevzdání vyplněné přihlášky. Stravné se odhlašuje do 7.00 hodin toho dne, 

kdy nebude strávník přítomen osobně, nebo telefonicky na čísle 315697003, linka 106 a na mobil 
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jídelny 604 569 212 – lze zasílat i SMS. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny z platby 

stravného. 

 

Strávníci mají právo denně odebrat oběd. Žák, který není přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání 

oběda. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do vlastních jídlonosičů, pokud nebyl oběd 

včas odhlášen. Oběd se vydává v době 11.30 – 12.00 hod. 

 

Při pořádání školních výletů bude strávníkům oběd odečten automaticky, pokud se nestihnou včas 

vrátit v době výdeje obědů. Pokud pojede MŠ na celodenní výlet, stravu zajišťují dětem rodiče a ne 

školní jídelna. 

 

Úplata za školní stravování 
 

Platby na obědy jsou vystaveny k 15. dni v měsíci vždy na následující měsíc. Jen v září se stravné platí 

2x, a to do 15. 9.  na září a do 30. 9. na říjen. Děti obdrží lístky s částkou na zaplacení. Pokud budete 

platit přes účet, musíte při platbě zapisovat variabilní symbol. 

Hotově se stravné platí u vedoucí školní jídelny, a to v určené dva dny (vše je vždy napsáno na 

lístečku, který strávníci dostávají předem). 

Číslo účtu :19 – 275 450 297 / 0100 

Plaťte do 25. dne v měsíci. Pokud nebude platba provedena, nemá strávník od 1. dne v měsíci nárok na 

stravu. Odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného. 

Ceník za stravné je uveden v Příloze č. 1. 

 

Vnitřní řád školní řád 
 

Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se chovají tak, 

aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na 

základě § 31 zákona č.561/2004 Sb.,(školského zákona) ze stravování vyloučen, v opakovaných 

případech může být vyloučen i trvale. Při zjištění znehodnocení vybavení jídelny žákem bude jídelna 

vyžadovat po rodičích náhradu. 

 

Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, skleničky apod.) a jídlo. Výjimkou je ovoce a 

originál zabalené potraviny. 

 

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci a 

pověření pracovníci školy dozorující ve školní jídelně). 

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochraně žáků je ve školní jídelně po dobu výdeje zajištěn dozor 

pedagogickým pracovníkem, nebo jiným pověřeným pracovníkem školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen na 

dveřích jídelny. 

 

Dozorující pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích 

návyků. Regulují větrání a osvětlení, zamezují vstupu nepovolaných osob do jídelny a dojde-li ke 

znečištění podlahy, nebo rozbití nádobí, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí nebo poranění. 

 

Dojde-li k úrazu, dozorující osoba zajistí první pomoc a informuje rodiče. O úrazu informuje vedení 

školy a provede zápis v knize úrazů. 

 

V jídelně je zakázáno z hygienických důvodů odkládání osobních i jiných věcí, a to i dozorujících 

pedagogů. 

 

Do jídelny vstupují strávníci přezutí! 
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Jídelní lístek a sledování alergenů 
 

Jídelní lístek je umístěn na nástěnce u kanceláře vedoucí jídelny a na internetu. 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací  

o potravinách spotřebitelům se ve stravovacích provozech škol sledují alergeny. Označení přítomnosti 

alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem. Seznam legislativně stanovených alergenů s 

označením čísla je vyvěšeno u každého jídelního lístku. 

 

Dietní stravování 
 

Pokud má strávník nějaké omezení ve stravě, které musí být potvrzeno lékařem, tuto skutečnost 

nahlásí vedoucí školní jídelny a dohodnou se na postupu stravování. 

 

III. Cizí strávníci 
 

Organizace stravování 
 

Výdejní doba bude, z důvodu hygienických norem pro školní stravování, pro cizí strávníky pouze od 

11.05 hod. do 11.20 hod. Cizí strávníci si budou pro své obědy chodit zadním vchodem. 

Pokud nebude jídlonosič  vyzvednut ve stanovené době, bude přemístěn mimo výdejové místo před 

zadní dveře na místo k tomu určené. 

 

Pro výdej stravy si musí zajistit jídlonosiče – nejlépe 4 patra. Pokud budou mít jídlonosiče 3 patra 

musí si v případě salátů, moučníků a ovoce podávaného k obědu, zajistit jednorázové kelímky. 

Strávník si zajistí jídlonosiče po dvou kusech, strava bude vydávána formou výměny, jídlonosiče 

budou podepsané. Hned za vchodem bude nerezový vozík. Dole se budou skladovat prázdné 

jídlonosiče, nahoře budou připraveny naplněné. Teplota stravy v jídlonosičích nesmí klesnout pod 

teplotu 60°C. 

 

Strávník přihlášením oběda souhlasí s tím, že školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost  

a kvalitu stravy pouze po naplnění do jídlonosiče. 

 

Úplata za stravování 
 

Platby na obědy jsou vystaveny k 15. dni v měsíci vždy na následující měsíc. Jen v září se stravné platí 

2x, a to do 15. 9. na září a do 30. 9. na říjen. Strávníci obdrží lístky s částkou na zaplacení. Pokud 

budete platit přes účet, musíte při platbě zapisovat variabilní symbol. 

 

Hotově se stravné platí u vedoucí školní jídelny, a to v určené dva dny (vše je vždy napsáno na 

lístečku, který strávníci dostávají předem). 

Číslo účtu: 19 – 275 450 297/0100 

Plaťte do 25. dne v měsíci. Pokud nebude platba provedena, nemá strávník od 1. dne v měsíci nárok na 

stravu. Odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného. 

 

Závěrečné ustanovení 
 

S touto směrnicí budou seznámeni všichni strávníci při přihlášení k odběru stravy. 
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IV. Provoz a hospodaření školní jídelny 
 

Objednávka potravin 
 

Zajišťuje vedoucí školní jídelny. Množství a druh objednávaných surovin vychází z plánovaných 

druhů jídel uváděných na jídelním lístku, předpokládaných počtů strávníků a finančních limitů 

jednotlivých druhů jídel. 

 

Příjem potravin 
 

Vedoucí školní jídelny zodpovídá za vedení skladové evidence potravin. Vedoucí školní jídelny 

(pověřený pracovník) je povinen za přítomnosti dodavatele prohlédnout zboží takovým způsobem, aby 

zajistil, že dodávané zboží odpovídá údajům v průvodních dokladech – správnost potvrdí podpisem a 

otiskem razítka. Případné reklamace se vyřizují okamžitě. Na řádně převzaté zboží vyhotovuje 

vedoucí školní jídelny skladovou kartu, která musí obsahovat datum dodávky, název dodavatele, 

množství, měrnou jednotku, cenu za jednotku a cenu celkem včetně DPH, kterou podepisuje vedoucí 

školní jídelny. 

 

Vedoucí ŠJ u faktur za potraviny zkontroluje správnost a předá k úhradě, kterou zajistí hospodářka 

školy. 

 

Výdej potravin 
 

Normování a výdej surovin potřebných k uvaření jídel provádí vedoucí školní jídelny, která 

vyhotovuje výdejku potravin. Do výdejky potravin přenese „Počty jídel na den“, dle přihlášených 

strávníků. Výdejka navazuje na Záznam stravovacích osob. Poskytuje přehled o druhu připravovaných 

jídlech, druzích a množstvích vydaných a spotřebovaných surovin pro přípravu jídel podle norem, 

počtu strávníků, o kategoriích stravovaných osob. Výdejka je uzavírána rozdílem mezi plánovanou 

(normovanou) a skutečnou spotřebou surovin – finanční bilance, tzn., že poskytuje i denní přehled 

čerpání finančního limitu. 

 

Podle výdejky potravin se vydané potraviny ze skladu odepisují ze skladových karet, které se každý 

měsíc uzavírají.  

Součet vydaných potravin na skladových kartách se musí rovnat součtu výdejek potravin. 

 

Skladování potravin 
 

Potraviny se skladují dle charakteristiky.  

Sklad potravin – uskladnění potravin se průběžně kontroluje, včetně teploty ve skladu, v lednici  

a mrazáku. 

Sklep –  uskladnění zeleniny se průběžně kontroluje, preventivně se provádí vysíření sklepa. 

Teplota v lednicích a mrazáku se zapisuje do sešitu ,,Kritické body". 

 

Systém HACCP  
 

Zajišťuje a zodpovídá vedoucí školní jídelny. Je vypracována Příručka systému kritických bodů, která 

mapuje a poté eliminuje hygienická a provozní rizika v konkrétním provozu školní jídelny nebo 

výdejny. 

 

Měsíční uzávěrka 
 

Po ukončení kalendářního měsíce vedoucí školní jídelny zajišťuje: 

 Počáteční stav potravin k prvnímu dni v měsíci.  

 Příjem potravin za měsíc. 
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 Výdej potravin za měsíc. 

 Vybrané zálohy na stravné v měsíci. 

 Cena obědů celkem (kolik přispívá FKSP celkem + seznam) 

 Konečný stav potravin k poslednímu dni v měsíci. 

 Přeplatky, nedoplatky. 

 Ušetřeno, provařeno. 

 

Vedoucí školní jídelny provádí vždy k poslednímu dni v měsíci Měsíční uzávěrku skladu a stravného, 

která je předložena hospodářce školy ke kontrole a účetní k zaúčtování. Ředitelka školy provádí 

následnou finanční kontrolu. 

 

Inventura 
 

Po ukončení kalendářního roku spolupracuje vedoucí školní jídelny na inventarizaci školní jídelny dle 

aktuálního plánu. 

 

Sanitace prostor školní jídelny a skladů 
 

Vedoucí školní jídelny zajistí práci tak, aby vše odpovídalo hygienickým normám 

 

V. Závěrečná ustanovení 
 

 Kontrolu dodržování té směrnice provádí ředitel organizace. 

 Tato směrnice je účinná od 10. 3. 2018 

 

 

 

 

V Liběchově, dne 10. 3. 2018 

 

 

 ……………………………………. 

  Mgr. Jana Pravdová 

  ředitelka školy 

 

Příloha: 

 Cena stravování 
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Příloha č. 1 ke směrnici č. 1.4  – Cena stravného od 1.9.2020 
 

Žáci MŠ: 
 

Strávník 3 – 6 let Strávník 7 – 10 let 

 

Přesnídávka 9 Kč Přesnídávka 9 Kč 

Oběd 21 Kč Oběd 25 Kč 

Svačina 9 Kč Svačina 9 Kč 

 ------------------  ---------------- 

 39 Kč  43 Kč 

 

Žáci a zaměstnanci ZŠ: 
 

Strávníci 7 – 10 let  25 Kč 

Strávníci 11 – 14 let  26 Kč 

Strávníci 15 let a více  28 Kč 

 

Cizí strávníci: 
 

Strávník 72 Kč 

 


