
Základní škola Rychvald, příspěvková organizace, Školní 1600, 735 32  Rychvald 

 

      

      VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 
 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky Rychvald, zaměstnance a cizí strávníky. 

 

Provoz školní  jídelny: 

 

Výdej  obědů pro cizí strávníky a do jídlonosičů              11:15 - 11:30 hod 

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy              11:30 - 14:00 hod 

 

Vstup do jídelny je povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům a cizím strávníkům v době 

oběda. 

 

Přihlášení ke stravování 

 

Strávník vyplní „Přihlášku ke stravování“ a svým podpisem stvrdí, že souhlasí s podmínkami vnitřního 

řádu jídelny. Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie rozhoduje věk (od 1. 9. do 31. 8.) v daném 

školním roce. 

Strávník si musí zakoupit čip za 120,- Kč,  který musí mít při výdeji oběda. 

 

Cenu dětských obědů tvoří pouze náklady na potraviny. 

Jedná se tedy o dotovanou stravu. 

 

Placení stravného 

 

a) Inkasem z vašeho účtu – strávník (zákonný zástupce)si zadá v bance „povolení k inkasu“ ze svého 

účtu, nebo povolí inkaso v elektronickém bankovnictví ve prospěch našeho zařízení, a to k 20. dni 

daného měsíce.  

Potvrzení o povolení inkasa předejte vedoucí školní jídelny, která údaje zanese do stravovacího 

programu. Strávníci, kteří uhradí stravu inkasním způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 1. 

dne daného měsíce. Pokud stravné není v daném termínu uhrazeno, neposkytne jídelna obědy až do 

doby dodatečného uhrazení v hotovosti.  

 

b) Hotovostně – jen ve výjimečných případech, v kanceláři VŠJ poslední dva pracovní dny v měsíci a 

ve vyznačených hodinách. 

Termín placení je vypsán na nástěnce, na vstupních dveřích do budovy školní jídelny a na webových 

stránkách školy.(e-strava) 

 

Pokud strávník nechce dál odebírat stravu, musí tuto  skutečnost nahlásit VŠJ. 

 

 

 

 

 

 

 



Odhlášky: 

 

Na základě zákona č.561/2004 Sb., a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, je zákonný zástupce 

žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti ve škole. 

 

Stravu  pro nemocného si mohou rodiče vyzvednout  v 11:15 - 11:30 hod. 

A TO JEN PRVNÍ DEN  NEMOCI  DÍTĚTE.  

Odhlášky  jsou přijímány do 7:00 hod na daný  den a to způsoby: 

-  přes internet (e-strava) www.zsrychvald.cz                                                                    

-  telefonicky: 730 521 485   7:00 – 7:30 hod 

 

V PŘÍPADĚ, ŽE OBĚDY NEBUDOU ODHLÁŠENY,  DOPLATÍ  RODIČ  DÍTĚTE  NÁKLADY 

NA OBĚD ČÁSTKOU  28,- KČ za každý neodhlášený oběd. 

 

- u inkasních plateb jsou odhlášky stravy odečteny s měsíčním zpožděním (např. září je odečteno 

v říjnu, tedy v  platbě na listopad) 

- u hotovostních plateb jsou odhlášky stravy v následujícím měsíci 

 

Strávník musí mít zaplaceno stravné, aby mohl odhlašovat a vybírat jídlo na e-stravě. 

Přihlašovací údaje: 

e.strava 

Kód  zařízení:  89 

Kód   uživatele:  číslo čipu bez počátečních nul 

Heslo strávníka: počáteční písmena jména a příjmení strávníka a číslo čipu, např.: vj721 

 

Identifikační čipy: 

  

Čipy slouží k informacím u výdeje obědů. Identifikují velikost porce dle věkové kategorie, druh jídla a 

zda  má strávník zaplaceno nebo odhlášku. 

Nový strávník  si musí zakoupit identifikační čip  za 120,- Kč, který musí mít při výdeji oběda. 

V případě, že strávník zapomněl čip a má zaplacené obědy, vyzvedne si náhradní doklad v kanceláři 

VŠJ. Strava mu bude vydána. 

 

Ztrátu čipu  hlaste vedoucí ŠJ. Pokud se čip do týdne  nenajde, musí si strávník koupit nový čip. 

 

 

Jídelní lístek 

 

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad správné výživy vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou. 

Je vyvěšen na nástěnce u jídelny, na internetu (e-strava). 

Obsahuje údaje o alergenech, které jsou vyvěšeny také na nástěnce vedle jídelních lístků. 

Jídelna má funkci pouze informační ohledně alergenů. 

 

 

Organizace provozu 

 

Výdej obědů  začíná v 11:15 hod.  

Žáci  si před vstupem do jídelny odloží oděv  v šatně a umyjí  si  ruce v umývárně. V jídelně  si vezmou 

tácek a příbor, přiloží čip ke snímači, obsluha  vydá  oběd, strávník odchází s táckem ke stolu. Na 

příručním stole je pitný režim, děti si  nalévají připravené nápoje. Použité nádobí odnášejí   k okénku 



k tomu určenému  a odcházejí z jídelny. Veškeré vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně. Žáci je 

neodnášejí z jídelny. Výjimkou je 1. den nemoci žáka. 

 

Během výdeje obědů je přítomen  pedagogický dohled. 

 

Úraz a nevolnost  ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému  dohledu. 

 

CENA  OBĚDA: (platí od 1. 9. 2019):  1. – 4. třída  (7- 10 let)       24,- Kč 

 

                               5. – 9. třída  (11-14 let)      26,- Kč 

                            

                                   15 let            29,- Kč 

 

Zaměstnanci platí   19,- Kč     doplatek z  FKSP 

Cizí                         68,- Kč     dle kalkulace pro cizí 

 

Provozní doba kanceláře: denně 7:30 – 8:30 hod. 

 

 

 

 

Řád je k dispozici pro všechny strávníky na nástěnce před vchodem do jídelny a na webových stránkách 

školy. 

 

Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců 

 

Práva strávníků: 

-    strávník má právo na výdej všech chodů oběda dle jídelního lístku a velikosti porce dle věku 

-    odmítnout část oběda, nekonzumovat všechno vydané jídlo. 

-   konzumovat stravu v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí 

-    žák má právo první den nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče 

-    odhlásit stravu dle zásad uvedených ve vnitřním řádu školní jídelny 

 

Povinnosti  strávníků: 

-   řídit se tímto vnitřním řádem, pokyny pedagogického dozoru nebo vedoucí školní jídelny a kuchařek. 

-   strávník má nárok na oběd pouze v případě, že jej má uhrazený. 

-   zdržovat se ve školní jídelně pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci. 

-   při stravování se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly  stolování. 

-   neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní ani ostatních strávníků.   

-   udržovat čistotu a pořádek, před odchodem z jídelny odevzdat použité nádobí, příbory a tácky. 

-   šetrně zacházet s nádobím a vybavením školní jídelny, případné škody nahlásit pedagogickému 

    dozoru ve školní jídelně 

-   vydané pokrmy a nápoje strávníci konzumují v jídelně, je zakázáno vynášet pokrmy z jídelny 

    (s výjimkou odnosu v jídlonosiči cizími strávníky a obědů žáků v 1. den nemoci v určeném čase). 

 

Práva zákonných zástupců dětí: 

-   zákonný zástupce má právo v první den nepřítomnosti dítěte odebrat stravu do jídlonosiče. 

-   vznášet připomínky či návrhy k práci  jídelny u  vedoucí školní jídelny. 

 

Povinnosti zákonných zástupců dětí: 

-    řádně vyplnit přihlášku ke stravování ve školní jídelně. 



-    informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka. 

-    náklady na stravování platit v daném termínu 

-    odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole  

-    uhradit režijní náklady za neodhlášenou stravu dítěte (od 2. dne nepřítomnosti ve škole). 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny je stanoven na základě: 

- zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

- novelou vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

- vyhláškou č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále v Metodickém doporučení k provádění některých činností souvisejících 

s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování 

 

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 

služby, ve znění pozdějších předpisů 

 

- vychází z nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin   

 

- vyhláškou ministerstva financí č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel: Ing. Mgr. Daniel Cigánek                                                         vedoucí školní  jídelny: Jana Valečková 

 

1. 9. 2021                                                                   

 


