
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816  

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j.: Účinnost od:  1. 2. 2018 

Spisový znak: Skartační znak:  

Změny: 

 

Vnitřní řád školní jídelny 

Vyplývá ze: 

 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)  

 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování…, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č.114/2002 Sb. o FKSP 

 Platných hygienických předpisů aj. předpisů k provozu stravovacího zařízení a výrobě 
potravin 

 

Organizace provozu   

  
Školní jídelna Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816 zajišťuje stravování pro: 

- žáky školy – hlavní činnost 

- zaměstnance školy – hlavní činnost 

- žáky školy - svačinky 

- cizí strávníky  

- studenty středních škol a odborných učilišť pracující ve školní jídelně na praxi   

- mimořádné stravování (akce) dle rozhodnutí ředitele školy a vedoucí školního stravování. 

 

Ve dnech školního vyučování a výjimečně i o prázdninách jsou připravovány obědy pro všechny 

strávníky a dopolední svačinky pro žáky školy. 

Při výběru ze dvou jídel je automaticky objednán oběd číslo jedna. V případě zájmu o oběd číslo 

dvě je nutné si jej přihlásit přes internet, nebo objednávací BOX v jídelně dva pracovní dny předem 

do 7:00 hodin. Postup přihlášení na internet je na našich webových stránkách. 

Jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy a dodržování výživových norem dle vyhl. č. 

107/2005 Sb., o školním stravování. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 

podává jídelna informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích a na webových 
stránkách. 

Jídlo je konzumováno ve školní jídelně, výjimku tvoří cizí strávníci a odnos oběda ve vlastních 

nádobách za plnou cenu u neodhlášených obědů. Jídlo se vydává do čistých nádob určených 

k odběru jídla tzv. jídlonosičů. Ne do plastových misek a sklenic. 

 

 
 



Obědy se vydávají:      

pro cizí strávníky od 11:15 do 11:30 hod. 

pro zaměstnance SVČ a účetní firmu Novák od 11:30 do 11:40 

pro žáky a zaměstnance školy od 11:40 do 14:00 hod. 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (školní 

rok od 1.9. - 31.8.)  

 

Jednotlivé kategorie strávníků 

 

Žáci: 

 

Žáci mají v rámci školního stravování stanovenu cenu oběda ve výši finančního normativu na 

nákup potravin podle věkových kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. Každý 

žák má v době školní docházky právo denně odebrat 1 oběd za sníženou cenu.  

 

Přihlášení žáků:  

 zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ  

 odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní 

docházky 

 nutno nahlásit i ukončení docházky – např. při stěhování ……  

 přihlášení platí na dny školní docházky a to na dobu od 1. do 9. třídy. 

 první den zakoupí strávník kartu s čárovým kódem v hodnotě 35,- Kč, nebo čip 

v hodnotě120,-Kč (vratná záloha při nepoškození čipu), který používá k prokázání nároku 

na stravu  

 při ztrátě či likvidaci karty, nebo čipu je nutno zakoupit nový 

 Na zhotovení diety k jednotlivým zdravotním omezením není právní nárok, jídelna je 

může poskytnout pouze po předchozí dohodě se zákonným zástupcem žáka. Pokud má 

strávník  - žák školy – jakékoliv omezení v příjmu potravy a chce odebírat obědy, je nutné 

se předem dohodnout s  vedoucí školní jídelny o možném řešení a sdělit podrobnější 

informace o omezení, které se ho týká (zejména veškeré potravinové alergie), aby se 

předešlo případným náhlým zdravotním potížím po požití nevhodných potravin. Škola 

v těchto případech nenese zodpovědnost za zdravotní stav žáka.  

 Naše jídelna poskytuje po předběžné dohodě bezlepkovou dietu pro vlastní žáky. Dieta je 

připravovaná pod dohledem nutričního terapeuta a na základě doporučení lékaře. 

 

CENA OBĚDA            Finanční normativ       Věcná     Mzdová       Zisk 

                                        (snížená úhrada)         režie         režie 

Plná cena 

oběda 

Žáci 7-10 let  26,-  Kč                        10,-         20,-          56,- 

Bezlepková dieta 31,- Kč                         10,-         20,-                             61,- 

Žáci 11-14 let 29,-  Kč                        10,-         20,-          59,- 

Bezlepková dieta 34,- Kč                         10,-         20,-                        64,- 

Žáci 15 a více let 30,-  Kč                        10,-         20,-          60,- 

Bezlepková dieta 35,- Kč                         10,-         20,-                            65,- 

Cizí strávníci 34,50 Kč                      10,-         20,-       0,50 65,- 

Zaměstnanci 32,- Kč (6,-FKSP)      10,-         20,-          62,- 



 

 

 

  Stravování žáků v době prázdnin a ředitelského volna: 

 pokud žák navštěvuje školní družinu o prázdninách nebo dnech ředitelského volna, nemá 

nárok na oběd ve zvýhodněné ceně ve výši finančního normativu podle vyhlášky 
107/2005 Sb., § 4, odst. 2. 

   Stravování žáků v době nemoci aj. nepřítomnosti: 

 pouze v první den nepřítomnosti žáka si může zákonný zástupce žáka přijít pro 

neodhlášený oběd, v tomto případě zůstává cena za oběd ve výši finančního normativu  

 od druhého dne nepřítomnosti je povinností strávníka obědy odhlásit a žák již nemá nárok 

na oběd za zvýhodněnou cenu – pro jídelnu se stává cizím strávníkem a musí se mu účtovat 
i plná cena oběda (dle vyhl. č. 107/2005 Sb. – nejedná se již o školní stravování). 

Odhlášení žáků 

 

 odhlášení obědů je možné do 07:00 hodin ráno na tel. 499 815 211, 739 274 148  

 odhlásit obědy je možné i prostřednictvím e-mailu: martinkova@4zsrf.cz      

 

 

 

      Zaměstnanci školy: 

 

Zaměstnancům je poskytováno závodní stravování podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb. a cena je 

stanovena v souladu s vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování… a vyhl. č. 

114/2002 Sb., o FKSP.  Oběd za sníženou cenu může být poskytnut pouze zaměstnancům, kteří 

během jedné směny odpracují min. 3 hodiny. Za dobu nemoci, studijního aj. volna, služební cesty 

s poskytnutým stravným a dovolené se závodní stravování neposkytuje, oběd je možný odebrat 

pouze za plnou cenu. Plná cena se účtuje i v případě neodhlášení oběda v době nepřítomnosti.                            

Přihlášení zaměstnanců: 

 zaměstnanci se přihlašují v kanceláři ŠJ  

 zakoupí si kartu nebo čip 

 přihlášení platí na dny školního vyučování, o prázdninách a ředitelském dni si obědy 
zaměstnanci přihlašují individuálně  

Odhlášení zaměstnanců: 

 

 odhlášení obědů je možné do 07:00 hodin ráno na tel. 499 815 211, 739 274 148  

 odhlásit obědy je možné i prostřednictvím e-mailu: martinkova@4zsrf.cz      

 

Cizí strávníci: 

 

Cizí strávníci hradí vždy plnou cenu oběda podle kalkulace z poslední roční závěrky. V případě 

zvýšení nákladů se zvyšuje kalkulace oběda a lze ji provést kdykoliv během kalendářního roku. 

Tato změna se oznamuje strávníkům obvyklým způsobem (vývěskou v jídelně, na webových 

stránkách školy apod.) s minimálně měsíčním předstihem. 
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Cizím strávníkům bude jídlo poskytováno pouze do vlastních nádob a časově odděleně od 

strávníků školy, cizí strávníci jsou povinni toto časové oddělení dodržovat.  

 

Přihlášení cizích strávníků: 

Počet přijatých cizích strávníků je omezený, a to kapacitou školní kuchyně.  Přihlášení/nepřihlášení 

cizích strávníků je plně v kompetenci vedoucí školní jídelny.  

 strávník se dostaví do kanceláře ŠJ  

 zakoupí si kartu za 35,-Kč nebo čip za 120,-Kč (vratná záloha při nepoškození čipu) 
 přihlašování obědů si provádí každý strávník dle potřeby  

Odhlášení cizích strávníků: 

 odhlásit lze do 07:00 hodin ráno daného dne - telefonicky na čísle 499 815 211, 

739 274 148, osobně nebo prostřednictvím e-mailu: martinkova@4zsrf.cz 

Vyúčtování stravy u cizích strávníků proběhne vždy poslední týden v červnu daného roku. Pokud 

se strávník nejpozději do 14 dnů v měsíci září nepřihlásí k odběru obědů, bude automaticky 

vyřazen z evidence strávníků. 

 

Objednávání obědů po internetu: (týká se všech strávníků): 

 

V případě zájmu o tuto námi poskytovanou službu je nutné kontaktovat kancelář ŠJ, kde Vám bude 

povolen přístup na internetové stránky www.strava.cz a přiděleno heslo, pod kterým se napoprvé 

přihlásíte na výše uvedené stránky. Heslo si po přihlášení můžete změnit. Aplikace je aktivní po 24 

hodinách po zaregistrování v kanceláři ŠJ. 

 

 

Způsob plateb stravného   

 

 trvalým příkazem - Kč 600,--/měsíc  
 

  inkasem z účtu – založíte si ve své bance svolení k inkasu, aby mohla školní jídelna, která má 

číslo účtu 7827340267/0100 inkasovat z Vašeho účtu. Je nutné, aby na Vašem účtu byly vždy 

prostředky na zaplacení stravného.  

      Jestliže máte účet u České spořitelny, potřebujete pro inkasní platbu tyto údaje: 

      Příjemce: školní jídelna R. Frimla 

      Číslo sběrného účtu příjemce u spořitelny:  0100144191      Kód banky: 0800  
 

  Jestliže máte účet v jiných bankách, potřebujete pro inkasní platbu tyto údaje: 

Příjemce: Školní jídelna R. Frimla 

Číslo účtu příjemce:     7827340267      Kód banky: 0100 

 

Pokud platba strávníka na následující období nebude první pracovní den v měsíci na účtu 

školní jídelny, pak je strávník automaticky vyřazen ze stravování! 

            

 

 

Ostatní společná ustanovení:  

 

 Chování strávníků  
Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním 

a povinni respektovat příkazy pedagogického dohledu, případně obsluhujícího personálu. 
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Strávníci jsou povinni nosit s sebou kartu. V případě zapomenutí této karty bude oběd vydán 

jen na základě „dokladu“, který strávníci obdrží přes objednávací BOX. Zde musí strávníci 

zadat svoje přihlašovací údaje. Uživatelské jméno a heslo, které je stejné jako pro objednávání 

obědů přes internet. V případě zapomenutí těchto údajů kontaktujte vedoucí ŠJ.  

 

 Vrácení přeplatků probíhá pouze hotově v pokladně ŠJ a to žákům, kteří ukončili povinnou 

školní docházku, nebo stravování. Ostatním žákům se případné přeplatky převádějí do dalšího 

období.  Při vrácení hotovosti je vyžadován podpis osoby, která obnos převzala. Ostatním 

strávníkům vracíme přeplatky na požádání v pokladně ŠJ, a to v červnu daného roku nebo při 

ukončení stravování. 

 

 Možnost vstupu cizích osob do prostoru přípravy jídel(kuchyně) a skladů potravin:   

 

1. vstup pouze za použití čistého bílého pláště a použití návleků nebo přezůvek z venkovní 

obuvi 

2. poučení osob o pohybu v kuchyni – nedotýkat se žádných potravin, bezpečnost kolem 

varných ploch a ostatních spotřebičů 

3. specifikace osob oprávněných ke vstupu – vedení organizace, pracovníci kontroly, údržbáři 

a opraváři a do skladů případně dodavatelé zboží 

 

 Podmínky provozu z hlediska dodržování hygienických, bezpečnostních aj. norem jsou 

stanoveny v Provozním řádu školní kuchyně, jehož součástí je sanitační řád provozovny 

s uvedením způsobu a četnosti čištění všech ploch a předmětů provozovny – školní jídelny 

včetně zodpovědných osob.  

 

 S Vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni na začátku školního roku, při 

pozdějším individuálním nástupu do školy, při zahájení odebírání obědů jako cizí strávník a při 

jeho aktualizaci. Je vyvěšen na přístupném místě ve škole (ve školní jídelně) a zveřejněn na 

internetových stránkách školy: www.4zsrf.cz. 

 

 Tento řád nahrazuje Vnitřní řád školní jídelny Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816, ze dne 

1. 11. 2017 a nabývá účinností dnem 1. 2. 2018. 

 

  

 

  

 V Trutnově dne 1. 2. 2018 

 

 

Zpracovala:  ……………………………………… 

                    Jaromíra Martinková, vedoucí jídelny                                   

 

 

 

Vydává: ………………………………………… 

                   Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy 

 

http://www.4zsrf.cz/

