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OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
Školní jídelna je součástí Základní školy a mateřské školy Malý Újezd, okres Mělník. Školní 

jídelna vaří stravu také pro výdejnu, která se nachází v samostatné budově cca 15 metrů od 

hlavní budovy školy. V provozu je od října 2018. 

 

Školní jídelna se řídí : 

 

Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,ve znění poslední úpravy Vyhláškou 

č.272/2021 Sb.,s účinností od 1.9.2021,  

Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky 

na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravování a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhl. č. 602/2006 Sb.), 

Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon 

 

Ve školní jídelně se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a v době 

provozu mateřské školy podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, 

a to v souladu s čl. I odst. 1, bodu 1 a bodu 2, písm. b) zákona č. 343/2007 Sb., kterým se 

mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. 

Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich 

pobytu ve škole, nikoli však je-li žák ZŠ přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna. 

Školní jídelna zajišťuje také stravování zaměstnanců školy. Stravování zaměstnanců se řídí 

vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Základní škola poskytuje 

zaměstnancům školy dotaci na jeden oběd na základě platné směrnice FKSP ve výši 7,- Kč. 

 

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 

107/2005 Sb.,(aktualizace vyhláškou 272/2021Sb,.účinnost od 1.9.2021) o školním stravování 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Školní jídelna není ustanovena pro dietní stravování, vaření dietních pokrmů není možné. 

Zajištění dietní stravy je na odpovědnosti zákonných zástupců. Školní jídelna nenese 

zodpovědnost za vnesenou a ohřátou stravu. 

 

Pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje speciální stravovací režim vedení MŠ po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, 

aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 

Změny stravovacího režimu (alergie na potraviny) jsou rodiče povinni neprodleně nahlásit 

vedoucí jídelny a doložit potvrzením od lékaře. 

Donášet stravu dítěti z domova a poskytovat stravu dle individuálních potřeb dítěte (například 

z důvodu alergie dítěte, dietní omezení atd.) lze pouze na základě potvrzení od registrujícího 

poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
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Rodič, případně zákonný zástupce dítěte, vyplní na počátku docházky do MŠ „Přihlášku ke 

stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte.  

Žáci základní školy vyplní přihlášku vždy na začátku školního roku.  

Veškeré změny ( kontakty na rodiče, alergie ) je nutné nahlásit vedoucí ŠJ 

Výdej stravy :    Přesnídávka  MŠ                  od 8.40 h 

                           Obědy              od 11.00 h do 13.00 h ( MŠ 11.30 -12.00h  ZŠ 12.00 – 13.00h ) 

                           Svačina MŠ                        od 14.00 h 

 

 

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po dobu jeho pobytu ve škole a 

v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve 

znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9. 

Výdej do čistého jídlonosiče v první den neplánované nepřítomnosti: 11.00h – 11.15 h ve ŠJ  

(  stará budova )   

Jídlo odnášené v jídlonosiči z jídelny je určeno k okamžité spotřebě. 

 

 

 

 

 

ZPŮSOB PLACENÍ , ODHLAŠOVÁNÍ 

 

Placení probíhá bezhotovostně, ve výjimečných případech lze zaplatit hotově v termínu do 

15.dne příslušného měsíce u vedoucí školní jídelny. 

Každý strávník obdrží na začátku měsíce lístek s vypočítanou částkou, kde je vyznačen i 

přeplatek z minulého měsíce. Částka k zaplacení je zvýrazněna vpravo.  

 

Číslo účtu školy:       51 – 2542100267 / 0100 

Variabilní symbol pro platbu převodem přidělí rodičům vedoucí školní jídelny 

Specifický symbol:   200801,  

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

Přeplatky obědů z předcházejícího měsíce budou odečteny ze stravného následující měsíc. 

 ( např. přeplatek z ledna bude odečten v únoru ).  

 

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování v 

určeném termínu ( do 15. dne příslušného měsíce ) a to i v případě momentální 

nepřítomnosti dítěte ve škole.  Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, jsou rodiče na tuto 

skutečnost upozorněni. Dítě může být ze stravování vyloučeno. 

Pokud žák končí docházku ve škole ( např. přechod do jiné školy ) k 30.6. bude mu přeplatek 

vyplacen bezhotovostně na účet. 

 

Způsob odhlašování 

Odhlašování obědů : osobně ve školní kuchyni ( 6.00h -14.00h), v kanceláři vedoucí ŠJ 

E- mailem: hospodarka@zsmsmu.cz, telefonicky: 315 624 155 

Žáky základní školy je nutné odhlásit ráno do 7.30 h, pozdější reklamace nebude uznána.  

Není povinností učitelů odhašovat žákům obědy. 
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ROZPIS PLATEB    platný od 1.9.2022 

 

Rozhodujícím datem pro zařazení strávníka do věkové kategorie je 1.9. daného školního roku. 

Během tohoto školního roku zůstává strávník ve stejné věkové kategorii. 

Strava je zajištěna včetně nápojů, nápoje zvlášť neúčtujeme. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

věk                                                         3-6 let                7-10 let 

 přesnídávka                                           11 Kč                  11 

 oběd                                                      23 Kč                  25 

 svačina                                                  10 Kč                  10 

…………………………………………………………………… 

 Celková cena ( včetně nápojů )          44 Kč                   46 Kč 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

1. stupeň  žáci   7- 10 let  oběd  ( včetně nápoje )   28Kč  

                        11- 14 let  oběd  ( včetně nápoje )   29 Kč 

 

Zaměstnanci školy 

31 Kč ( příspěvek 7,- z fondu FKSP )  

    

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně  polévky, masa a příloh.  

Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla . Vydané jídlo je určeno ke 

konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. 

 

  

DOZORY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ( zahrnuje také výdejnu )  

 zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. 

  

 Dohlížející pracovníci: 

 

 vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování  hygienických a        
kulturních stravovacích návyků 

 sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla 

 sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy 
upozorní vedoucí školní jídelny, která projedná nápravu 

 sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího  
zařízení – pracovní oblečení a jejich čistota apod. 

 zamezují vstupu rodičů do jídelny 

 sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců, skleniček 

 regulují osvětlení a větrání 

 sledují odevzdávání nádobí strávníky 
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PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

Provoz ve školní jídelně je zajištěn v pracovních dnech od 6.00h do 14.30h 

 

Běžný úklid a desinfekci během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, 

včetně stolů a podlahy znečištěným jídlem. 

 

Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček na období  jednoho týdne  předem. 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 

sledovaných potravin. Číslem jsou označovány alergeny. Tabulka se seznamem alergenů je 

umístěna nad jídelním lístkem. 

 

Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci školní 

jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy. 

 

Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména 

dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

a na to navazujících právních předpisů. 

 

 

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19 

  

V případě výskytu infekčních onemocnění – COVID-19 je postupováno dle platného manuálu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

Strávníci si před odebíráním stravy umyjí a dezinfikují ruce . 

Strávníkům není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, 

nápojů, polévek, ovoce, jogurtů, ubrousků. 

Zákonní zástupci, prarodiče, kteří si vyzvedávají 1. den nemoci oběd do vlastních nádob, u 

vstupu do školy použijí dezinfekci rukou, ústa a nos mají zakrytá rouškou a dodržují před 

školní jídelnou při odebírání stravy rozestupy. 

Výdej obědů do vlastních nádob první den nemoci: 11:00 – 11:15 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Problémy, připomínky, dotazy mohou strávníci a zákonní zástupci řešit v kanceláři u vedoucí 

školní jídelny po předchozí dohodě ( telefon 315 624 155, e-mail: hospodarka@zsmsmu.cz ) 

 

 Vnitřní řád školní jídelny bude podle potřeby aktualizován. 

 
Aktualizace k 1.9.2022 – změna výše stravného 

 

Malý Újezd    1.9.2022                                        

 

Vypracovala: Alena Špitálská, vedoucí ŠJ, hospodářka          

 

Schválila:       Kateřina Sálová, ředitelka školy                 
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