
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

I. Údaje o zařízení 

 

Školské zařízení: Školní jídelna ZŠ Týniště nad Orlicí 

Adresa:                 Komenského 828/829,  517 21Týniště nad Orlicí  

IČO:                     60884541 

Vedoucí ŠJ:          Marcela Rázková 

Telefon:                725707390, 494371446 

E-mail:                  marcela.razkova@seznam.cz 

 

II. Úvodní ustanovení 

 

Vnitřní řád ŠJ je soubor pravidel a opatření spojených s provozem ŠJ určené ke 

stravování žáků a zaměstnanců školy a ostatních strávníků. 

 

Stravování je poskytováno v souladu s ustanovením: 

- Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 

- Vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

- Nařízení evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin 

- Vyhláška 137/2004 O hygienických požadavcích na stravovací služby 

 

Ve školní jídelně se stravují žáci naší školy od 1. do 9. třídy, učitelé a zaměstnanci 

školy. Vaříme i pro učitele a zaměstnance ZUŠ, zaměstnance DDM, zaměstnance a 

žáky MŠ a ZŠ Albrechtice n. O. a cizí strávníky. Každý žák má právo na oběd. 

Každý zaměstnanec má právo po odpracování 3 hodin na oběd. 

 

III.Provoz 

 

Pokyny pro strávníky (zák. 561/2004 § 31) 

 

Organizace provozu: 

- žáci přicházejí do jídelny přes šatnu před jídelnou, kde si 

odloží věci, seřadí se a čekají, až je vyučující, který vykonává v jídelně dozor, 

pustí do jídelny 

     -   před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce 

- při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování  

- u okénka dostávají hlavní chod, polévku nalévají učitelky ze družiny nebo 

paní kuchařky (všichni musí mít platný zdravotní průkaz) 
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-    nestrkají se 

- při jídle dodržují žáci pravidla slušného stolování 

Učitelé vykonávají dohled nad žáky ve školní jídelně na základě rozpisu 

dozorů stanoveného vedením školy, který je vyvěšen na dveřích v jídelně 

    -   dohlížející dbá: na pořádek a bezpečnost při příchodu a  

   odchodu žáků 

   na rozmístění žáků u stolů 

   na chování žáků během jídla 

   na odnášení použitého nádobí         

     -   dojde-li k polití podlahy nebo stolu, nahlásí tuto skutečnost 

  kuchařce, která okamžitě sjedná nápravu 

- vychovatelky školní družiny konají dohled u svých oddělení 

- jídlo konzumují strávníci u stolu vsedě a neodnášejí je mimo školní 

jídelnu 

- strávníci neodnášejí ze ŠJ příbory ani talíře 

- do jídlonosiče si mohou vzít žáci oběd pouze první den nemoci nebo i další 

dny, ale za cenu navýšenou o mzdovou a věcnou režii 

- z jídelny si mohou strávníci odnést pouze ovoce nebo sušenku 

   

Obědy se vydávají pouze na základě předložení čipové karty. 

 

      IV.Úhrada stravného ve školní jídelně 

 

 

Stravné ve školní jídelně se platí formou trvalého příkazu, vždy do 20. předchozího 

měsíce. 

Strava bude automaticky na každý následující měsíc přihlášena. 

Pokud nebudou peníze  na účtu strávníka v daný termín, bude strávník automaticky 

odhlášen /nové přihlášení si zajistí strávník sám/. 

Přeplatky za obědy budou vyúčtovány během školního roku, vždy v měsíci červenec. 

Nezaplacení obědů je důvodem k ukončení stravování ve ŠJ. 

Zaměstnanci DDM, ZUŠ, MŠ+ ZŠ Albrechtice n.O., Obecní úřad Albrechtice n.O. a 

zaměstnanci SGT platí stravu na základě faktur, které jsou vystaveny na začátku 

následujícího měsíce. 

 

Doplňková činnost: 

V rámci doplňkové činnosti jsou prodávány obědy cizím strávníkům. Sazba 

stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a z kalkulace nákladů na 1 oběd, 

ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady a 

přiměřený zisk. 

 

 

 



       V. Ceny obědů 

 

Ceny obědů pro jednotlivé skupiny strávníků jsou stanoveny podle nového školského 

zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č. 107/2005 Sb. Vyhláška 107/2005 Sb. 

Rozlišuje skupiny strávníků podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce,                         

tj. od 1.9. do 31.8.     

                             

strávníci   do   6 let            25,- Kč        0,5 koeficient normování         

strávníci   7 -  10 let           27,- Kč        0,7 koeficient normování 

strávníci 11 -  14 let           29,- Kč        0,8  koeficient normování 

strávníci 15 a více let         31,- Kč        0,9 koeficient normování 

 

 

zaměstnanci školy: 

norma potravin 31,-Kč 

příspěvek FKSP   9,- Kč  

     ---------- 

     22,- Kč                                   

                                                                    

 

cizí strávníci ZUŠ a AZAM: 

norma potravin 31,- Kč 

mzdy    26,- Kč 

režie                     18,- Kč 

     ---------- 

     75,-Kč 

     

   

cizí strávníci:  

norma potravin 31,- Kč 

mzdy    26,- Kč 

režie    18,- Kč 

zisk      1,- Kč 

                          ---------- 

     76,- Kč                         

 

   VI. Výdej obědů   

  

Výdej obědů pro žáky  

a pro zaměstnance                             11.20  -  13.45 hodin 

Výdej obědů do jídlonosičů              10.30  -  10.40 hodin                               

Výdej obědů pro cizí strávníky         

a žáky první den nemoci                   10.45  -  11.15 hodin   



Výdej obědů pro MŠ a ZŠ  

Albrechtice nad Orlicí                       10.30  -  10.50 hodin 

 

Výdej obědů do jídlonosiče pro strávníka ZŠ (neplatí pro žáky v době nemoci) bude 

umožněn zákonnému zástupci (zaměstnanci ZŠ) pouze na mateřské dovolené a to po 

domluvě s panem ředitelem. 

 

Stravování cizích strávníků ve školní jídelně: 

11,00 hod. – 11,30 hod. 

11,45 hod. – 12,15 hod. 

12,45 hod. – 13,10 hod. 

 

 

VII. Způsob odhlašování a přihlašování obědů 

 

Při prvním přihlášení zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování, seznámí      

se   s podmínkami stravování. Na začátku školního roku se musí každý nový strávník 

osobně přihlásit vedoucí ŠJ a odevzdat podepsané přihlášky. 

Podle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování 

má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském 

zařízení. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka. 

První den neplánované nepřítomnosti si zákonný zástupce může stravu odnést 

v jídlonosiči. Druhý a další dny neplánované nepřítomnosti nejsou považovány za 

pobyt ve škole a žák tudíž nárok na dotované stravné nemá. Stravu odebrat může za 

cenu navýšenou o mzdovou a věcnou režii. Odhlášené obědy jsou odečteny.  

Každý strávník hlásí změnu čísla účtu. 

 

Odhlašování a přihlašování obědů vždy den předem do 10.00 hodin: 

- v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky 494 371 446,  725 707 390 

- přes internet 

- terminál 

V době prázdnin a ředitelského volna jsou žáci automaticky odhlášeni. 

 

BEZ ČIPOVÉ KARTY NEBUDE OBĚD VYDÁN!!!!     

 

Pokud mají žáci zkrácené vyučování, vydávají se obědy po dohodě s vedením školy. 

 

Objednání stravy na terminálu: 

Na terminálu, který je umístěn na chodbě v přízemí, je možno vybírat, přihlašovat a 

odhlašovat stravu na  10 dní dopředu. Je nutné mít čipovou kartu. Provoz terminálu 

je od 7,00 hod. do 15,00 hod. 

 

 



  VIII. Identifikace strávníků 

 

1. strávníci se identifikují čipovou kartou 

2. čipová karta stojí 40,- Kč a je platná po celou dobu stravování 

3. pokud strávník kartu zapomene, bude mu po ověření údajů v kanceláři ŠJ 

vydán náhradní doklad 

4. při ztrátě karty je nutné zakoupit kartu novou a starou zablokovat 

 

Jídelní lístek je sestavován na základě stravovacích norem a spotřebního koše. 

S jídelním lístkem se mohou strávníci seznámit na nástěnce u terminálu, na nástěnce 

v jídelně a na internetu. 

 

 

   IX. Příprava jídel 

 

l. Příprava jídel je zajišťována na základě hygienických zásad, nutričních požadavků, 

zásad zdravé výživy spotřebního koše. Podávaný sortiment nesmí obsahovat alkohol, 

povzbuzující látky, nápoje s vysokým obsahem cukru. 

 

2. Proces přípravy jídel je sledován podle kritických bodů systémem HACCP. 

3. Nákup potravin a surovin k přípravě oběda je zajišťován od dodavatelů a placen 

fakturami. Každý dodavatel garantuje množství, kvalitu a nezávadnost zboží. 

4. Skladování je zajištěno podle teploty, sortimentu a záruční doby po minimální 

dobu. 

5. Informace o vahách masa. Váha syrového masa na oběd (před tepelným 

zpracováním) je stanovena podle stravovacích norem a receptur podle vyhlášky 

107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozd. předpisů. 

 

Maso po kuchyňské úpravě váží o cca 30-40% méně než syrové v závislosti na 

úpravě masa – vařené nebo pečené, dušené…. 

 

     X. Zbytkové obědy 

 

 Od 1.9.2012 si mohou zaměstnanci školy odebírat zbytkové obědy. Nárok na 

zbytkový oběd mají pouze ti zaměstnanci, kteří odebírají oběd za normální cenu. 

Cena zbytkového oběda je stanovena na 15,- Kč (polévka + hlavní jídlo). Obědy se 

platí hotově poslední pracovní den v měsíci v kanceláři školní jídelny. O výtěžek 

z prodeje zbytkových obědů bude navýšen potravinový limit. 

 

    XI. Alergeny 

Nařízení EU 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách. 

Označování alergenů od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. 

 



Nařízení EU se vztahuje na všechny potravinářské produkty určené pro konečného 

spotřebitele, včetně produktů dodaných do provozů veřejného stravování, jakož i 

produktů určených k jejich zásobování. Toto nařízení se týká i školních jídelen. 

 

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU je specifikováno 14 hlavních 

potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou 

nařízení 1169/2011/EU. Zákonné ustanovení určuje jídelnám jasně a zřetelně označit 

alergenní složky. Toto označení bude strávníka informovat o tom, že je alergenní 

složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve 

zmíněném seznamu legislativně značených alergenů. 

 

Alergeny budou uváděny u jednotlivých jídel na jídelníčku vždy u daného pokrmu. 

U daného pokrmu budou uvedena čísla alergenů, které jsou v pokrmu obsaženy. U 

jídelníčku bude uveden seznam alergenů, které budou odpovídat uvedeným číslům. 

Školní jídelna je povinna vyrobený pokrm označit alergenní složkou, ale je už na 

strávníkovi, aby si tuto skutečnost sledoval sám. Jídelna má pouze funkci 

informační.  

Školní jídelna není povinna zajistit dietní stravování odpovídající individuálním 

dietním požadavkům. 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, 

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme. 

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování 

dle směrnice 1169/2011 EU 

1 Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich (pšenice, žito, ječmen, oves, 

špalda, kamut) 

2 Korýši a výrobky z nich 

3 Vejce a výrobky z nich 

4 Ryby a výrobky z nich 

5 Arašídy a výrobky z nich 

6 Sója a výrobky z ní 

7 Kravské mléko a výrobky z něho 

8 Ořechy a výrobky z nich (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu, 

pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makademie 

9 Celer a výrobky z něho 

10 Hořčice a výrobky z ní 

11 Sezamová semena a výrobky nich 

12 Oxid siřičitý a siřičitany, sušené ovoce 

13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14 Měkkýši a výrobky  z nich 

 

Jídelníček s alergeny je vyvěšen na těchto stránkách: www.strava.cz, číslo zařízení 7335. Každý 

strávník má své uživatelské jméno a heslo. 

http://www.strava.cz/


 XII. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně 

 V případě úrazu či nevolnosti ve školní jídelně se o dotyčného žáka postará dozor, 

který je ve ŠJ po celou dobu vydávání obědů. Předá žáka vedení školy a vrátí se zpět 

do školní jídelny. 

 

XIII. Přerušení dodávky energií,havárie vody apod. 

Pokud je přerušení dodávky energií a vody nahlášeno předem, přizpůsobí se 

jídelníček, voda se připraví do zásoby, pokud se jedná o havárii několika hodinového 

rozsahu, bude tato situace oznámena žákům  i zaměstnancům a budou podniknuty  

 

kroky k zajištění náhradní stravy.   

 

XIV. Program Obědy pro děti a Obědy do škol 

Od školního roku 2017/2018 jsme zapojeni do projektu Obědy pro děti a od školního 

roku 2018/2019 nově i do projektu Obědy do škol. Jedná se o potravinovou pomoc 

dětem ze sociálně slabších rodin. Je podepsaná smlouva, následuje souhlas 

zřizovatele školy se zapojením do projektu a poté příjdou na účet školní jídelny 

peníze, které jsou rozděleny dětem. Přeplatky 2x ročně vracíme na transparentní 

účet. 

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a zákonní zástupci seznámeni při 

vyplňování přihlášky na stravování. 

 

Vnitřní řád je vyvěšen v jídelně a na chodbě u objednávacího terminálu. 

Od 1.9.2019 je nové číslo účtu: 2901597958/2010. 

 

Týniště nad Orlicí 1. 2. 2022 

 

Mgr. Marian Janko                                             Marcela Rázková 

    ředitel školy                                               vedoucí školní jídelny     

 

 


