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1. Úvodní ustanovení 

Ustanovení tohoto vnitřního předpisu upravuje závodní a školní stravování. Vnitřní předpis upravuje 
závodní a školní stravování v souladu se zněním 

- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, 

- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, 
- vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny, v platném znění, 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům 
 

2. Stravování zajišťované ve vlastní režii 
 
Škola sama provozuje školní jídelnu (dle § 2, 3 vyhlášky). 
Stravování je poskytováno vlastním zaměstnancům za cenu nákladů na suroviny spotřebované na 
přípravu hlavního jídla snížené o příspěvek z FKSP. 
Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou cenu během stanovené směny, jen 
pokud odpracovali v rámci směny alespoň tři hodiny. 
Poskytnutí zvýhodněného stravování nelze kombinovat s poskytnutím peněžitého příspěvku na 
stravování. 
Ostatní strávníci, kterým organizace zajišťuje stravování, hradí veškeré náklady na stravování v 
rámci doplňkové činnosti. Cena jídla pro tyto strávníky se skládá z nákladů na suroviny, ostatních 
nákladů a zisku. 
Žáci se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu v hlavní činnosti. 
 

3. Školní stravování 
 
Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb. a také 
zaměstnancům v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky ve školní jídelně, která vaří a vydává jídla. 
Organizace činnosti školní jídelny a školní kuchyně včetně vydávání obědů je určena Provozním 
řádem školní jídelny, který zpracovává vedoucí školní jídelny a schvaluje ho ředitel školy. 
Vedoucí školní jídelny odpovídá v souladu s Organizačním řádem školy zejména za: 
 

- dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se provozu 
školní jídelny, 

- plnění čerpání finančního normativu na potraviny a dodržování spotřebního koše, 
- personální obsazení školní jídelny po dohodě s ředitelem školy, 
- ekonomické fungování školní jídelny vyjma účetnictví a mzdové agendy. 

 
Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 
Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.  
Výše stravného je stanovena podle jednotlivých kategorií – viz tabulka níže. Do věkových skupin 
jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (vyhláška 
č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2). Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna 
následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, par. 24).  
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Kategorie strávníků Druh stravy Cena 

Strávníci 2- 6 let (MŠ) Přesnídávka 9,- Kč 
Strávníci 7 – 8 let (MŠ) Přesnídávka 10,- Kč 
Strávníci 2-6 let (MŠ) Svačina 9,-Kč 
Strávníci 7 – 8 let (MŠ) Svačina 10,- Kč 
Strávníci 2-6 let (MŠ) Oběd 20,-Kč 
Strávníci 7-10 let (MŠ) Oběd 27,-Kč 
Strávníci 7 – 10 let (ZŠ) Oběd 27,- Kč 
Strávníci 11-14 let (ZŠ) Oběd 29,- Kč 

 

Cena stravného pro zaměstnance školy je 33,- Kč za oběd (z toho 5,- Kč příspěvek FKSP). 

Cena oběda pro cizí strávníky je 58,- Kč za oběd. 

Stravování se určuje pouze v době pohybu žáků ve škole. 
 

4. Označování alergenů 

U jídelního lístku je vyvěšen seznam sledovaných alergenů, kde jsou jednotlivé skupiny alergenů 
označeny čísly. 

V jídelním lístku jsou u každé položky čísla označující obsah jednotlivých alergenů. 

Seznam sledovaných alergenů je uveden také na webových stránkách školní jídelny a v jídelním lístku 
jsou u každé položky uvedena čísla označující obsah jednotlivých alergenů. 

5. Provoz školní jídelny 

Pracovní doba: 6:00 – 14:30 hod. 

Výdej: 

- pro děti a vlastní zaměstnance 11:00 – 13:30 hod. 

- pro cizí strávníky (odběr do jídlonosičů) 10:30 – 11:00 hod. 

6. Úhrada stravného 

Úhrada za stravu je vybírána zálohově do 25. dne předchozího měsíce. Vyúčtování proběhne vždy na 
konci školního roku. Platit lze hotově u vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně na účet školy: 
216746290/2010. Variabilní symbol tvoří prvních šest číslic rodného čísla strávníka, specifický 
symbol je 315.  

7. Přihlášky ke stravování 

Přihlášky ke stravování se podávají pro cizí strávníky a zaměstnance osobně v kanceláři vedoucí 
jídelny v době od 7:00 do 8:00 hod. v pracovní dny. Přihlášky ke stravování pro děti MŠ obdrží 
vedoucí školní kuchyně od vedoucí mateřské školky, přihlášky ke stravování pro žáky ZŠ obdrží 
vedoucí školní kuchyně od vychovatelky školní družiny ZŠ a MŠ Petrovice. 

8. Odhlášení ke stravování 
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9. Při náhlém onemocnění dítěte/žáka ZŠ a MŠ Petrovice, ho jsou rodiče povinni odhlásit do 9.00 
z oběda. První den absence má dítě/žák nárok na oběd odběrem do jídlonosiče v době od 10.30-
11.00 hod. u okénka vedoucí školní jídelny. Nárok na odebrání stravy za zvýhodněných podmínek 
má dítě/ žák pouze první den nemoci. Odhlašování a přihlašování obědů je možné pouze do 9.00 
předešlého dne.  
U onemocnění, u kterého nelze předpokládat délku absence, doporučujeme odhlásit dítě/žáka na 
více dní a po ukončení onemocnění opět obědy přihlásit. 

  Trvalé odhlášení se provádí osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny písemně. 

10. Vyúčtování na konci školního roku 

Podle pokynů strávníka nebo jeho zákonného zástupce se může: 

- převést zůstatek na vlastní konto, 

- vyzvednout zůstatek v hotovosti.  

11. Prázdniny a jiná volna 
 
V době hlavních letních prázdnin je jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku. 
Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka, vaří jídelna 
pouze pro děti a zaměstnance Mateřské školy ZŠ a MŠ Petrovice a cizí strávníky. Pro žáky, kteří 
v této době navštěvují školní družinu, je cena oběda jako pro cizí strávníky. Po domluvě s vedoucí 
školní kuchyně mají žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, možnost odebírat oběd do jídlonosiče  
za cenu pro cizí strávníky. 

 
12. Kontaktní informace 

     Vedoucí školní jídelny: Jitka Trnková:     Tel. :  605 26 26 07, 608 064 016 (6.00-12.30 hod.) 
   E: mail:  jidelna@skola-petrovice.cz 

13. Kontrola 

Kontrolu dodržování tohoto vnitřního předpisu vykonává ředitelka účetní jednotky nebo jí pověření 
pracovníci. 

14. Účinnost 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. října 2021 a zároveň ruší vnitřní předpis čj.: ŠP 3/2021  
„O školním stravování“ a dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu „O školním stravování“ čj.:ŠP 63/2021. 
 
 
 
V Petrovicích dne 22. září 2021  
  
Mgr. Květuše Leistnerová 
ředitelka školy 


