
Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace 

798 56 Bohuslavice 19, tel.: 739 409 600, e-mail: zsbohuslavice@volny.cz, IČ: 

75021226 

         

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

1. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými 

předpisy /směrnice ES 852/2004, zákon 258/2000 Sb., vyhláška 137/2004,  602/2006 

Sb., Kodex alimentarius/.  

2. Strava je určena k přímé konzumaci a není dovoleno ji vynášet z prostor ŠJ (kromě 

odebrání oběda v první den nemoci).  

3. Obědy jsou automaticky přihlášené na každý den dle přihlášky strávníka. Odhlašují se 

den předem do 12:00 hodin na dobu určitou. Pokud jídlo nebude odhlášené, bude 

naúčtováno a rozděleno mezi ostatní strávníky. Nelze uplatňovat zpětné odhlášky. 

(osobně nebo po telefonu: 720 070 711)  

4. Strávník má nárok na stravu pouze v době jeho pobytu ve škole (školce), pokud je 

přihlášen a má uhrazené stravné. První den nepřítomnosti (nemoci) lze neodhlášený 

oběd odebrat do jídlonosičů, a to v době od 10:45 do 12:00 (další dny nepřítomnosti 

dítěte je nutno stravu odhlásit, jinak musí být naúčtována za plnou cenu strávníků a to 

je 72,- Kč!) NEPŘIHLÁŠENÉ DÍTĚ  NELZE V MŠ UMÍSTIT A STRAVOVAT, 

PROTO JE NUTNOSTÍ ZAVOLAT DO ŠJ NA PŘIHLÁŠKU STRAVY DO 12:00 

HOD. DEN PŘEDEM na telefon č.720 070 711 a do MŠ na telefon 732 526 

616.Pondělní přihlášení na docházku  a odběr stravy odhlášeného dítěte v MŠ volejte v 

pátek do 12.°°hodin. Víkendové sms a volání NELZE AKCEPTOVAT z důvodu 

normování potravin.ODHLÁŠKY STRAVY SE PŘIJÍMAJÍ DEN PŘEDEM DO 12:00 

HOD. VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA TEL.Č. 720 070 711  

5. Zaměstnanci mají nárok na stravu pouze pokud odpracují alespoň 3 hodiny denně.  

V době své nemoci, dovolené, studijního volna nebo pracovní cesty nárok zaniká 

(směrnice 253/2004 Sb.)  

6. Neodhlášená strava bez náhrady propadá dle zákona 561/2005 Sb a je rozdělena mezi 

ostatní strávníky. Nezapomeňte dítě po nemoci opět na obědy den předem přihlásit!  

7. Ceny pokrmů :  

MŠ 3-6 let   přesnídávka     12,-Kč     

    oběd     24,- Kč      

    svačinka   12,-Kč  

    (celkem 48,-Kč)     

MŠ 7 let       přesnídávka    13,-Kč     

    oběd     31,- Kč      
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    svačinka   13,- Kč  

    (celkem 57,-Kč)  

Žáci 6-10 let                                     oběd        31,-Kč  

                                                         svačina    20,-Kč    

Žáci 11-14 let                                   oběd        34,-Kč    

                                                         svačina     25,-Kč   

Žáci 15 a více let                              oběd        40,-Kč 

                                                         svačina     25,-Kč 

       

        

         Zaměstnanci                                     oběd        43,-Kč 

                                                                  svačina    25,-Kč 

  

8. Stravné se platí hotově nebo inkasem zpětně.  Hotově vždy prvních deset pracovní dnů 

v měsíci, v kanceláři ŠJ (od 7:30 do 13:00 hod.). Inkaso se strhává k 20. dni v měsíci.   

9. Jídelní lístek sestavuje provozní ŠJ s kuchařkou. Při sestavování je brán zřetel na 

závazná pravidla a zásady racionální výživy. Důraz je kladen na pestrost stravy, 

dostatek ovoce, zeleniny a luštěnin a mléčných výrobků. Zohledňuje se také plnění 

spotřebního koše, který je kontrolován a hodnocen jak Krajskou hygienickou službou, 

tak Českou školní inspekcí. Hlídána je též frekvence smažených a sladkých pokrmů. S 

jídelním lístkem se můžete seznámit v jídelně nebo na webových stránkách školy.  

10. Obědy se vydávají bez stravenek, kuchařka děti zná.  

11. Doba výdeje stravy ve ŠJ:  

12. MŠ Bohuslavice                                 od  8.30  do  9.00  

MŠ a ZŠ Laškov                                od 10:00 do10:45                                                               

cizí strávníci                                      od  10:45 do 12:00 

MŠ Bohuslavice                                od  11:00 do 11:45   

I. stupeň ZŠ Bohuslavice                  od  12:05 do 12:25  

školní družina                                    od  12:30 do 12:50 

II. stupeň ZŠ Bohuslavice                 od 13:00 do  13:10  

13. Vstup do jídelny je dovolen v doprovodu pedagoga.  

14. Pedagogický dozor sleduje chování žáků v jídelně při stolování, odnášení stravy a 

použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků ve školní jídelně. Nad žáky školní družiny 

vykonává dozor vychovatelka ŠD.  

15. Vlastní organizace provozu – tácek i příbory se vydávají pracovníkem kuchyně.  

Velikost porce je určena věkovou kategorií, do které dítě spadá.  

16. Po konzumaci jídla uloží žáci použité nádobí a příbory na určená místa.  

17. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ a kuchařky.  

18. Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly.  



19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 

a) Všechny osoby účastné na vzdělávání a provozu školy jsou povinny zabránit 

výskytu šikany, kyberšikany, vandalismu, rasismu a kriminality. Děti, žáci a ostatní 

osoby, zjistí-li jakýkoliv výskyt šikany, vandalismu, rasismu nebo kriminality, jsou 

povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce nebo vedení školy.  

b) Dítě nebo žák, který se stal obětí šikany, kyberšikany, rasismu, brutality, vandalismu 

nebo jiného násilného či ponižujícího jednání, má právo tuto skutečnosti oznámit 

kterémukoli zaměstnanci školy a na základě toho má právo na okamžitou ochranu a 

pomoc. 

20. Připomínky k pokrmům hlásí strávník, případně rodič žáka vedoucí ŠJ nebo řediteli 

školy.  

21. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ nebo řediteli školy.  

22. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťují kuchařky a vedoucí ŠJ.  

23. Úraz nebo nevolnost hlásí strávníci pedagogickému dozoru.  

24. V jídelně a na webových stránkách školy se rodiče i strávníci mohou seznámit s 

provozním řádem ŠJ a jídelním lístkem.  

25. U každého svévolného poškození nebo zničení školního majetku je vyžadována úhrada 

od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo 

nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen policii ČR, případně 

orgánům sociální péče.  

 

V  Bohuslavicích 1. 3. 2023 


