
Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE 

ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 

Práva žáků 

1. Žák má právo stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona. 

2. Žák má právo na kvalitní a vyváženou stravu. 

3. Žák má právo na stravování v důstojném prostředí. 

 

Povinnosti žáků 

1. Žák má povinnost dodržovat ve školní jídelně školní řád a vnitřní řád školní jídelny.  

2. Žák je povinen chovat se při stravování slušně a ohleduplně, v souladu s hygienickými 

a společenskými pravidly stolování.  

3. Žák se vždy řídí pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga, zaměstnanců 

školní jídelny.  

4. Žáci umožňují plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny.   

5. Žák odnáší po jídle použité nádobí a zanechá po sobě čisté místo u stolu. 

6. Žák neplýtvá s potravinami, nepohazuje potraviny po výdejně ani v okolí školy.   

      7.   Žák je povinen nahlásit ztrátu čipu vedoucí školní jídelny. 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

1. Zákonní zástupci mají povinnost písemně přihlásit žáka ke stravování při začátku 

školní docházky nebo při začátku docházky do školní jídelny u vedoucí školní jídelny. 

2. Zákonní zástupci mají právo na informaci o jídelním lístku, včetně alergenů, 

nejpozději s týdenním předstihem. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat obědy včas, nejpozději v den nepřítomnosti 

žáka do 7.30. 

4. Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně a včas platit obědy převodem na účet školy. 

5. Zákonní zástupci mají právo v první den nemoci žáka vyzvednout oběd do 

přineseného jídlonosiče v době 11, 00 – 11, 30. 

6. V případě ztráty žákova čipu je zákonný zástupce povinen zaplatit do jednoho týdne 

nový čip, platba probíhá převodem z účtu. 

 

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Do školní jídelny mají povolen vstup pouze platící strávníci. Pokrmy se vydávají v době od 

11.40 do 14.00 hodin dle vyvěšeného rozpisu a jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.   

1. Úhrada za stravování   

Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.  

Způsob platby stravného: inkasem z účtu, trvalým příkazem z účtu. Konkrétní způsob platby 

stravného (u nových strávníků) nebo změnu způsobu platby je třeba domluvit s vedoucí 

školní jídelny, která strávníkovi přidělí variabilní symbol, platný po celou dobu školní 

docházky. 



Termín plateb stravného: vždy předem, tak aby byla platba připsána na účet školy nejpozději 

25. v měsíci na následující měsíc. 

 

2.  Přihlášky a odhlášky ze stravování 

Přihlášku ke stravování vyplňují rodiče při nástupu žáky do školy a tato přihláška je platná po 

celou dobu školní docházky, pokud rodič žáka písemně neodhlásí, nebo dokud žák neukončí 

docházku do školy. 

Odhlášky a přihlášky v pracovní dny přes www.strava.cz si provádějí strávníci sami 

nejpozději ráno do 8.00.  Škola odhlašuje žákům - strávníkům obědy pouze ve dnech, které se 

týkají celé školy (ředitelské volno, prázdniny).  V době nemoci, výletů, školy v přírodě apod. 

si oběd odhlašuje žák - strávník sám.   

Obědy lze odhlašovat i telefonicky předem, nejpozději však v den nepřítomnosti do 7:30 

hod. na tel. č. 325 877 220 u vedoucí školní jídelny. 

První den nemoci je možno oběd vyzvednout ve školní jídelně v době od 11,00 do 11,30 hod. 

 

3. Výdej obědů   

Žák - strávník si v jídelně vezme podnos a před vydáním pokrmu přiloží ke čtecímu zařízení 

čip, který slouží k evidenci výdeje.  Po konzumaci oběda odnese žák - strávník použité nádobí 

do okénka k mycí lince, kde roztřídí použité nádobí.  

 

 4. Jídelní lístek  

Jídelní lístek je každý týden vyvěšen ve školní jídelně, na webových stránkách školy nebo v 

aplikaci www.strava.cz (zařízení č.: 5830), kde lze po přihlášení elektronicky 

objednávat/odhlašovat obědy. Přihlašovací údaje jsou unikátní a strávník je získá u vedoucí 

školní jídelny. 

  

III. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH 

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

1. Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých 

spolužáků.  

2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením ve školní 

jídelně. 

3. Do školní jídelny je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz 

nebo ohrožovat mravní výchovu. 

4. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických 

nápojů a kouření v areálu školní jídelny, je žákům zakázáno. Z porušení tohoto 

ustanovení budou vyvozeny přísné sankce. 

5. Není vhodné nosit do školní jídelny cenné předměty nebo větší množství peněz.  

6. Mobilní telefon má žák v průběhu pobytu ve školní jídelně vypnutý a uložený v kapse, 

popř. ponechán v tašce v osobní skříňce, pokud není vyučujícím stanoveno jinak. 

7. Při přicházení žáků do školní jídelny se žáci řídí pokyny doprovázející osoby a 

pracovníků školní jídelny. 

8. Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí žák ihned vyučujícímu, 

dozírajícímu, případně jinému učiteli nebo vedení školy. 

 



IV. PODMÍNKY K ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ JÍDELNY ZE STRANY 

ŽÁKŮ 

 

1. Žák má právo využívat zařízení a vybavení školní jídelny určené pro stravování žáků a je 

povinen se při tom řídit pokyny pedagogů, vychovatelů a pracovníků školní jídelny.  

2. Žák je povinen zacházet se zařízením školní jídelny šetrně, udržovat své místo i ostatní 

prostory školní jídelny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.  

3. Za žákem svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školní jídelny bude vyžadována 

odpovídající náhrada. 

 

 

 

 

 

 

Platnost vnitřního řádu školní jídelny: od 1. 9. 2021  

 

  

Vedoucí školní jídelny: Marie Svobodová 

 

 

 

 

  

 

V Libici nad Cidlinou 30. 8. 2021     Mgr. Lenka Kuncová 

         ředitelka školy 

 


