
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník, Komenského 200, 277 32 Byšice  

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

39.  Provozní řád školní jídelny 

č.j. A/35/2015 spisová značka: A.4./1/2015 

Vypracoval: Martina Kühnová, vedoucí ŠJ 

Schválil: Mgr. František Viktorin, ředitel  školy  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.2.2015 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

1. Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Byšice, okres Mělník. 
2. Školní jídelna vaří pro děti MŠ v době provozu mateřských škol (Byšice a Liblice) a pro žáky ZŠ Byšice pouze ve dnech školního 

vyučování. Pro zaměstnance organizace v době provozu. Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 a zákonem č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon). 

3. Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11.30 do 14.00 hodin. Pokud je nutná změna výdejní doby, např. vzhledem k provozním 
podmínkám jídelny nebo školy, vedoucí jídelny upozorní strávníky na vývěsce a na webových stránkách školy. 

4. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se chovají tak, aby nedošlo ke vzniku  úrazu. 
V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č.561/2004 Sb., (školského zákona) ze 
stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale. Při zjištění znehodnocení vybavení jídelny žákem bude 
jídelna vyžadovat po rodičích náhradu. 

5. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci a jiní pověření pracovníci školy 
doprovázející strávníky k výdejnímu místu). 

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně po dobu výdeje zajištěn dozor pedagogickým pracovníkem, 
nebo jiným pověřeným pracovníkem školy, který dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li ke znečištění podlahy, např. 
vylitou polévkou nebo rozbitím nádobí, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí nebo poranění procházejících strávníků. 
Nahlásí to pracovnicím kuchyně, které zajistí úklid. 

7. Dojde-li k úrazu dítěte, dozorující osoba zajistí první pomoc a informuje rodiče, případně volá záchrannou službu. O úrazu 
informuje vedení školy a ve škole provede zápis v knize úrazů. 

8. Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování, která platí po celou dobu stravování ve školní 
jídelně, svým podpisem souhlasí s podmínkami řádu školní jídelny.   

9. Přihlašování obědů se provádí ve spolupráci s pedagogy ZŠ a MŠ 1. září na volné listy, kde strávníci jednotlivých tříd vyplní 
stravovací zvyklosti a začátek stravování. V průběhu školního roku se strávníci mohou přihlásit a odhlásit u vedoucí školní jídelny. 

10. Strávníci si přihlašují a odhlašují odběr stravy osobně u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky na čísle 315 696 282, 775 582 876 nebo 
pomocí internetového objednávání. Pro internetové objednávání rodiče v kanceláři školní jídelny vyplní formulář, ve kterém si 
zvolí uživatelské jméno a heslo pro přístup. Internetové objednávání umožňuje rodičům také přehled o platbách a odebrané 
stravě.  

11. Odhlášení, přihlášení a výběr jídla, je nutné učinit minimálně jeden den dopředu vždy nejpozději do 7.00 hodin ráno. Pokud si 
strávník nestihne oběd odhlásit, první den nemoci si jej může vyzvednout v jídlonosiči. Další den rodiče musí strávníka odhlásit. 
V případě neodhlášení oběd propadá do zbytků a strávník nemá nárok na jeho odběr. 

12. Příspěvek na stravování se platí předem - nejpozději do 25. v měsíci na účet školní jídelny 216462116 / 0600 vedený u GE Money 
Bank. Strávníci, jejichž platba nedojde na účet do měsíční uzávěrky, nedostanou další měsíc oběd, dokud nepředloží doklad o 
zaplacení dlužné částky.  

13. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků bude vedoucí školní jídelny prováděno každý měsíc. Při ukončení docházky do MŠ a ZŠ nebo 
v případě změny bydliště budou přeplatky vráceny na účet rodičů, nebo vyplaceny v hotovosti z pokladny. 

     Případné nesrovnalosti ve vyúčtování můžete s vedoucí jídelny konzultovat od 6.30 do l2.00 hod. na výše uvedeném telefonním 
čísle. 

14.  Každý strávník si v kanceláři školní jídelny zakoupí čip v hodnotě 115,- Kč a na jeho základě mu bude vydán oběd. Každý strávník 
je povinen čip nosit, v případě zapomenutí mu bude oběd vydán na náhradní stravenku, kterou si musí vyzvednout v kanceláři 
školní jídelny. Tento postup je možné realizovat pouze dva dny po sobě, pak si musí požádat o zakoupení nového čipu. 

15. Žáci přicházejí do jídelny šatnou, kde si odloží tašky a oblečení. Žáci mají možnost cenné věci si uložit do uzamykatelných skříněk. 
Školní jídelna neodpovídá za ztrátu osobních věcí, které nesouvisí s výukou (např. mobilní telefon, MP3, peníze atd.).  

16. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. 
17. Školní jídelna poskytuje pro školní děti ranní svačinu.  

 
 

                                  ........................................                                                                         .............................................. 
V Byšicích 1.2.2015      Martina Kühnová, vedoucí  ŠJ                                                                 Mgr. František  Viktorin, ředitel 


