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Obecná ustanovení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici. 
 

Práva a povinnosti žáků - strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní 

jídelně a pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 
 

Žák - strávník má právo: 
 

- stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona, 

- na kvalitní a vyváženou stravu. 
 

Žák - strávník má povinnost: 
 

- dodržovat řád školní jídelny, 
- chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly 
  stolování, 

- odkládat svršky a tašky v šatně, 
- umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně časného odchodu z jídelny, 
- odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli, 
- zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně ani v okolí školy, 

- nahlásit změnu bydliště, čísla účtu, ukončení stravování. 
 
 

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky - strávníky, zákonnými zástupci a 



pracovníky školy: 
 

- dohled ve školní jídelně vydává žákům - strávníkům a zákonným zástupcům žáků takové   
  pokyny, které souvisí s plněním řádu ŠJ, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační 
  opatření, 
- ve ŠJ se strávník chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje pokyny 

  dohlížejícího pracovníka, vedoucí školní jídelny a dalších pracovníků školního 
  stravování. 
 

Provoz školní jídelny 
 

Ceny stravného 
Strávníci MŠ 2 - 6 let  

přesnídávka 9 Kč 

oběd 21 Kč 

svačina 8 Kč 

Strávníci MŠ 7 let   

přesnídávka 9 Kč 

oběd 25 Kč 

svačina 8 Kč 

Strávníci ZŠ 7 - 10 let   

oběd 25 Kč 

Strávníci ZŠ  11 - 14 let  

oběd 27 Kč 

Dospělí  

oběd 28 Kč 

 
 

Přihlašování a odhlašování obědů 
 

Obědy se odhlašují den předem do 14.00 hod!!!!! 
 

- internetem na www.strava.cz 
 

- telefonicky na tel. čísle739 032 130 
 

- osobně 
 

V první den nemoci lze dítě do 7.00 odhlásit telefonicky nebo osobně. 
  
 

Další ustanovení provozu školní jídelny 
 

- dopolední svačina se v prostorách školní jídelny podává v 8.30 

- obědy se vydávají od 11.30 do 15.15 hod.. V této době se zde stravují žáci ZŠ a MŠ 

Koněšín, ZŠ Vladislav. 
 

- dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy do 13.00. V případě, že se 

http://www.strava.cz/


stravují žáci ZŠ Vladislav v pozdějších hodinách, vykonává dozor zaměstnanec školy, který 

vydává jídlo, rozvrh dozorů je vyvěšen na chodbě před jídelnou, 
 

- dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků. Dozírající pracovníci   
a) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla pochybností může požádat pracovníky 

stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je 

k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou 

součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy, 

b) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy 

upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu, 
c) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – 

pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod., 
d) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny, výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky 

probíhá před zahájením provozní doby v čase 11.00 - 11.30 hod., a to pouze v první den 

nemoci/. 

e) sledují dodržování jídelníčku, 
f) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců, 
g) regulují osvětlení a větrání, 
h) sledují odevzdávání nádobí strávníky, 

i) dozor po skončení provozu vypíná osvětlení jídelny, 
j) dozor dbá na dodržování pravidel bezpečnosti žáků 
 

- běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice obchodního provozu, 

včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid jídelny po vydání obědů zajišťuje 

uklízečka, 
 

- vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na chodbě před školní jídelnou, v jídelně a 

na webové stránky školy nejpozději vždy ve čtvrtek na následující týden 
 

- strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke 

konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání, vydané jídlo je určeno ke konzumaci 

v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti 
 

- dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických 

pravidel stravovacího řádu. 
 

V Koněšíně 25. 8. 2020 
 
Rada rodičů schválila: 31. 8. 2020 
 

Mgr. Jitka Rychlá 
ředitel školy 


