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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
Vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů.
Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o. – školní jídelna - výdejna je zařízení školního
stravování, které ve své činnosti poskytuje školní stravování dětem a žákům (dále jen školní
jídelna).
Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují předpisy v platném znění, zejména:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zákon č..561/2004 Sb., (školský zákon)
zákon č.. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních sam.celků
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby,
nařízení EU č. 1169/2011(čl. 44 odst. 1), zákon č. 110/1997 Sb.

1. Práva a povinnosti dětí/žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi/žáky, zákonnými
zástupci dětí/žáků a pracovníky školní jídelny - výdejny
Práva dětí/žáků
➢ Děti/žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve zdravém životním
prostředí.
➢ Děti/žáci mají právo na informace týkající se školního stravování.
➢ Děti/žáci mají právo vznášet připomínky k nedostatkům stravy bezprostředně u
ředitelky školy, která je písemně zaznamená.
➢ Děti/žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým
nebo psychickým násilím.
Povinnosti dětí/žáků
➢ Dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví
a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
➢ Děti/žáci přicházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.
➢ Děti/žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru školní jídelny a dalších oprávněných osob
vydaných v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
➢ Děti/žáci se nesmějí dopouštět projevu rasismu a šikanování.
Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi/žáky, zákonnými zástupci dětí/žáků a
pracovníky školní jídelny
➢ Pracovník školní jídelny vydává dětem/žákům a zákonným zástupcům dětí/žáků pouze
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, k
zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
➢ Zákonný zástupce informuje o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte/žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního
hlediska ohled.
➢ Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti/žákovi (zdravotní způsobilost,…)
jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
➢ Zákonný zástupce dítěte/žáka může vznášet připomínky a podněty u ředitelky školy,
která je písemně zaznamená.
2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
➢ Ke školnímu stravování se děti/žáci přihlašují písemně. Přihlášku a další informace
obdrží v kanceláři školní jídelny Třeboň v době od 7.00 do 12.30 hodin a 13.00 do
14.30 hodin nebo u ředitelky školy ZŠ a MŠ Lužnice p. o. v době od 7.30 do 14.30
hodin nebo na internetové adrese www.zstrebon.cz, kde je rovněž k dispozici ceník
obědů, jídelní lístek a vstup do objednávkového systému jídel.
Účastníci stravování
➢ Školní jídelna poskytuje stravování pro děti a žáky v době jejich pobytu ve škole.

Ceny školních obědů:
Věkové skupiny
strávníků
1. Strávníci do 6 let
Svačina
Přesnídávka
Oběd
Strávníci – odklad šk.
docházky, kateg. 7 – 10 let
2. Strávníci 7 – 10 let
Oběd
3. Strávníci 11 – 14 let
Oběd
4. Strávníci 15 a více let
Oběd

Cena

Finanční limity dle vyhlášky č. 107/2008
Sb.

11 Kč
11 Kč
22 Kč
27 Kč

8,00 až 11,00 Kč
8,00 až 11,00 Kč
17,00 až 30,00 Kč
16,00 až 27,00 Kč

27 Kč

20,00 až 39,00 Kč

30 Kč

23,00 až 41 Kč

31 Kč

24,00 až 45 Kč

V ceně školního oběda je odebrání 1 polévky, 1 hlavního jídla, 1 salátu (kompotu) či dezertu
(ovoce) a nápoje.
Nabídka školního stravování:
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými ve vyhlášce č.107/2005 Sb.
•
•
•

1 druh polévky
1 druh hlavního teplého jídla
zeleninové saláty, kompoty, dezerty (ovoce), čaj, šťáva.

Výdej stravy
➢ Strava se vydává dítěti/žákovi, které se daný den účastnilo vzdělávání v MŠ nebo ZŠ.
➢ Žák má právo odebrat denně jeden oběd.
➢ Dítě v mateřské škole má právo odebrat denně jeden oběd, jedno předcházející a jedno
navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, oběd a
jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, jeli vzděláváno ve třídě s polodenním provozem.
➢ V případě neplánované nepřítomnosti žáka, dítěte ve škole (nemoc) se může tento první
den vydat oběd do přinesených nádob. V dalších dnech je možno odebrat oběd již za
cenu jako cizí strávník.
➢ Výdej je rozdělen na dvě výdejní místa - výdej pro školní stravování. Výdej stravy pro
dítě/žáka v 1. den nemoci je možno odebrat v prostoru chodby MŠ.

Doba výdeje stravy (Po - Pá):
Výdej pro školní stravování:
STRAVA
PŘESNÍDÁVKY (MŠ)
OBĚD (MŠ)
OBĚD (ZŠ)
SVAČINA (MŠ)

OD
8.30
11.25
12.00
14.00

DO
8.50
11.55
12.25
14.20

Výdej v 1. den nepřítomnosti dítěte: od 11.00 hodin do 11.30 hodin
➢ Školní stravování se uskutečňuje na základě objednávkového systému.
➢ Jídelní lístek obsahuje název jídla a číslo alergenů. U jídelníčku je seznam alergenů
seřazených dle čísel.
➢ Po příchodu do jídelny se děti usadí na své místo ke stolu.
➢ Po příchodu do jídelny se žáci řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny.
➢ Po ukončení oběda odnesou děti/žáci použité nádobí na určené místo.

Úplata školního stravování
➢ Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin
stanoveného ve vyhlášce č.107/2005 Sb.
➢ Pro přihlášení ke školnímu stravování je nutné odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku
podepsanou zákonným zástupcem. Platby za obědy se provádí dvojím způsobem.
Jednou z možností je bankovní převod na účet školy nebo vklad přes pokladnu, kdy
vkládající obdrží pokladní doklad o provedené pokladní transakci. Úhrada za objednané
obědy se provádí odečtem z účtu jednotlivých strávníků. Toto je možné zkontrolovat
v objednávkovém systému strávníka.
➢ Při stravování žáka o prázdninách se hradí cena oběda jako u cizího strávníka.
➢ Pokud nemá dítě/žák na kontě zaslané peníze, není možné stravu objednat. Zákonný
zástupce dítěte/žáka musí vložit hotovost u pokladny ve školní jídelně Třeboň. Je
možnost předat hotovost i prostřednictvím zaměstnanců jídelny ZŠ a MŠ Lužnice, který
předá hotovost zaměstnanci ŠJ Třeboň, ten hotovost vloží do pokladny ve ŠJ Třeboň.
Odhlášení a přihlášení stravy
➢ Přihlášení stravy: Strava na následující den se objednává přes internetový portál na:
www.zsluznice.cz nebo www.zstrebon.cz vždy do 14.00 předešlého dne. Přes víkend
není možno stravu objednat na pondělí.
➢ Odhlášení stravy:
Odhlašování stravy - telefonicky nahlášením ve školní jídelně tel. číslo : 384 722 518
nebo den předem do 14:00 hod. na internetovém portálu.
První den nemoci je možno si vyzvednout neodhlášenou stravu ve výdejně od 11,00
do 11,30. Další den není na dotovanou stravu nárok.
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz školy. Pokud je
provoz, zákonný zástupce si dítě odhlašuje sám.

Dohled ve školní jídelně
Dohled je zajišťován zaměstnancem, který je pracovníkem ZŠ s MŠ Lužnice. Dohled dohlíží
na chování dětí/žáků v jídelně a na zásady slušného stolování. Dbá na bezpečnost stravujících
se dětí/žáků.
Ostatní
➢ ZŠ a MŠ Lužnice - školní jídelna neodpovídá za ztrátu cenných předmětů, které si
děti/žáci přinesou na oběd. Případný finanční obnos má dítě/žák během oběda při sobě.
➢ Školní jídelna nezajišťuje provoz o hlavních prázdninách.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáku, ochrana dětí/žáků před sociálně patologickými jevy a
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
➢ Děti/žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školní
jídelny i ostatních osob.
➢ Bezpečnost a ochrana zdraví dětí/žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu
provozu školní jídelny.
➢ K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen dohled – zpravidla učitelky MŠ,
vychovatelka ŠD.
➢ Děti/žáci jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování
a hygieny.
➢ Děti/žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při
svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.
➢ Dohled dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a
bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Děti/žáci se mohou v případě potřeby na dozor
obracet.
➢ Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí dozoru. Zdravotní
indispozici dítě neprodleně oznámí dozoru, který poskytne potřebnou péči, uvědomí
ředitele školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v
doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby. Každý úraz zapíše dohled do
knihy úrazu, umístěné v třídní knize MŠ, ZŠ. (postup dle vyhl. č 64/2005 Sb., o evidenci
úrazu dětí, žáku a studentů, v platném znění a její novelizace.)
Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
➢ Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety,
drogy) v místě školní jídelny.
➢ Projevy šikanování mezi dětmi/žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování
apod., kterých by se dopouštěli jednotliví děti/žáci nebo skupiny dětí/žáků vůči jiným
dětem/žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi děti/žáci
mladší a slabší), jsou v prostorách ŠJ přísně zakázány.
4. Ochrana majetku ve školní jídelně
➢ Děti/žáci užívají majetek ve školní jídelně v souvislosti se školním stravováním.
➢ Děti/žáci jsou povinni udržovat pořádek a nepoškozovat majetek ve školní jídelně.

➢ Děti/žáci okamžitě oznámí zjištěné závady majetku dozoru ve školní jídelně.
➢ Škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí dítě/žák svévolně nebo z nedbalosti,
je povinen zákonný zástupce dítěte/žáka uhradit.
5. Závěrečná ustanovení
a) Platnost tohoto vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 01. 09. 2022 na dobu
neurčitou.
b) Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen na provozní poradě dne 23. 08. 2022.
Zveřejnění se uskutečnilo vyvěšením ve ŠJ.
V Lužnici 23. 8. 2022

Mgr. Iva Filsaková
ředitelka školy

