
I.  Obecná ustanovení 

1. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny žáky přihlášené ke školnímu stravování, jejich 

zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. 

2. Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: 

- vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění 

- zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění 

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění 

- vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

- vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávaní dětí a mladistvých 

- nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění 

- vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění pozdějších předpisů 

 

II.  Základní práva a povinnosti osob účastných na činnosti školní 

jídelny 

1. Základní práva a povinnosti žáků 

1. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

2. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím a všemi druhy toxikománií 

3. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování 

4. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování 

5. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických zaměstnanců a pracovníků školní jídelny 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podměty k práci školní jídelny u 

vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy. 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti nebo 

jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled. 

3. Zákonný zástupce žáka přihlášeného ke školnímu stravování je povinen uhradit náklady na 

školní stravování. 

  



3. Práva a povinnosti pracovníků školy 

1. Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny a další vnitřní 

předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou pracovníci školní jídelny 

povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších 

činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje 

pracovní řád a provozní řád školy. 

2. Všichni pracovníci školní jídelny jsou povinni dodržovat veškeré hygienické předpisy. 

3. Zaměstnanci školy mají právo v rámci závodního stravování odebírat oběd ve školní jídelně. 

 

4. Základní pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně 

1. Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a žáci školy dbají o dodržování 

základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

2. Všichni pracovníci školní jídelny, pedagogičtí pracovníci a žáci školy dbají na udržování 

pořádku a čistoty ve všech prostorách školní jídelny. 

3. Pracovníci školní jídelny a pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům 

pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, 

zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření. 

III. Provozní a vnitřní režim školní jídelny 

1. Účastníci školního a závodního stravování 

1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, závodním stravováním se rozumí 

stravovací služby pro zaměstnance školy. 

2. Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou studenti Obchodní 

akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace. Účastníci závodního stravování 

jsou zaměstnanci Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Dále škola poskytuje školní 

stravování studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. V rámci 

doplňkové činnosti, jsou poskytovány stravovací služby studentům VŠB – TU Ostrava a 

externistům / pedagogové VŠB – TU Ostrava, pedagogický dozor při různých soutěžích a 

akcích, cizí studenti různých školních akcí /. 

3. V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu školní jídelny, zejména porušování 

kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování, má ředitel školy právo po předchozím 

upozornění vyloučit žáka ze stravování ve školní jídelně. 

 

2. Provoz školní jídelny    

1. Podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a 

odhlašování strávníků a jídel, organizace výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní 

stravování jsou vymezeny v provozním řádu školní jídelny. 

2. Provoz školní jídelny je od 6:00 hod. do 14:30 hod. 

3. Doba výdeje stravy ve školní jídelně je od 11:00 hod. do 13:15 hod. 



3. Vnitřní režim školní jídelny 

1. Nárok na stravu má žák, který se daný den účastní vzdělávání. 

2. V případě nemoci žáka je možné vydat stravu do jídlonosiče první den nemoci. Následující 

den, již nemá nárok na dotovaný oběd, možnost odběru pouze za plnou cenu. 

3. Po příchodu do jídelny, se žáci řadí v +příslušném pořadí, samoobslužně si nalejí pití a 

polévku, poté pokračují k okénku, kde jim zaměstnanci kuchyně vydají hlavní chod č. 1 nebo 

č. 2. 

4. Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování. 

5. Po ukončení oběda odnesou použité nádobí na určené místo a opustí prostory školní jídelny. 

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany 

zdraví 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.       

2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní 

jídelny. 

3. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém 

počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny. 

4. V případě potřeby, se mohou žáci obrátit na zaměstnance školní jídelny. 

5. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně žáci okamžitě nahlásí vedoucí ŠJ, která zajistí 

vše potřebné. 

 

2. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek / alkohol, cigarety, 

drogy/ ve školní jídelně. 

2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. jsou 

v prostorách školní jídelny přísně zakázány. 

 

V.  Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně 

1. Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. 

2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozovat předměty, tvořící zařízení školní jídelny 

3. Žáci oznámí vedoucí školní jídelny zjištěné závady na školním majetku. 

4. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen 

zákonný zástupce žáka, uhradit v plné výši, případně zajistit opravu s uvedením do původního 

stavu. 

 



VI. Doplňková činnost 

1. V doplňkové činnosti stravuje organizace studenty VŠB –TU Ostrava a pedagogy této 

univerzity. Při konání různých školních soutěží a akcí si mohou cizí pedagogové objednat 

oběd, stejně jako cizí studenti, účastnící se těchto akcí. 

2. Pokud se jedná o pravidelný odběr stravy, je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. 

3. Pokud se jedná o jednorázové akce, přihláška ke stravování se nevystavuje, počet obědů se 

zaznamená do kolonky „Mimořádný oběd“. Úhrada probíhá na bankovní účet školní jídelny 

nebo je možné zaplatit i hotově do pokladny ŠJ. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen na provozní poradě dne 2. 9. 2019 

2. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 2. 9. 2019 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 2. 9. 2019 

 

Mgr. Aleš Kubíček         Lenka Střítežská                                              

ředitel školy      vedoucí ŠJ  


