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1. Úvodní část 
 

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o 
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 852/2004, o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů. 
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.  
 
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se ve Školní jídelně stravují a též pro 
zákonné zástupce dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy Petrovice (dále jen ZŠ a MŠ Petrovice) 

 
2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny při výdeji hlavního jídla 

 
1. Zásady poskytování stravy ve školní jídelně včetně aktuálních cen poskytované stravy jsou trvale 

vyvěšeny na venkovní straně dveří školní jídelny. Jídelní lístek je vyvěšen na informační 
nástěnce MŠ, na venkovní straně dveří školní jídelny a webových stránkách školy. 
 

2. Obědy dětem a žákům ZŠ a MŠ Petrovice a pracovníkům školy jsou vydávány ve školní jídelně 
v době od 11.00 do 13.30 hodin. Školní jídelna je rozdělena na dvě části: část určenou pro děti a 
zaměstnance Mateřské školy a část pro žáky a zaměstnance Základní školy ZŠ a MŠ Petrovice. 
Do školní jídelny vcházejí a vycházejí děti a žáci vchodem z vestibulu školy spolu 
s pedagogickými pracovníky. Důkladnou očistu rukou provádějí děti navštěvující Mateřskou 
školu v umývárně Mateřské školy a žáci Základní školy v prvním patře v „umývárně“. 
Pedagogický dohled ve školní jídelně vykonává po celou dobu pedagogický pracovník, který 
s dětmi a žáky do školní jídelny přišel. Dojde-li k potřísnění podlahy (např. vylitou polévkou, 
upadnuvším jídlem, rozlitým nápojem), zajistí okamžité vytření a vysušení podlahy v daném 
místě. 

 
3. Ihned po vstupu do Školní jídelny usedají děti i žáci k jim vyhrazeným stolům. V běžném režimu 

nalévá polévku dětem z první skupiny (berušky)  Mateřské školy přímo u stolu pedagogický 
pracovník, děti z druhé skupiny a žáci ZŠ si nalévají u stolu sami. Upotřebený polévkový 
hluboký talíř spolu se lžící strávníci školní jídelny odnesou k okénku určeného pro příjem 
použitého nádobí a u výdejového okénka obdrží hlavní jídlo. V běžném režimu využívají žáci 
samoobslužný studený bufet, ze kterého si odebírají do mističek zeleninové saláty, kompoty, 
ovoce). 

 
4. Při přenášení jídla od výdejového okénka školní kuchyně jsou všichni strávníci povinni chovat se 

ukázněně, neběhat a neprovádět jakékoli jiné činnosti, které by mohly způsobit pád. 
 

 
5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Z prostor jídelny si mohou strávníci odnést do 

jiných prostor pouze ovoce, krabičkové pití, přesnídávku. 
 

6. Děti ani žáci ZŠ a MŠ Petrovice nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla. 
 

 
7. Upotřebený mělký talíř, na němž bylo vydáno hlavní jídlo, spolu s příborem a sklenicí od pití 

strávníci odnesou do okénka na příjem použitého nádobí. 
 

 



8. Dojde-li k úrazu dítěte nebo žáka ve školní jídelně, příslušný pedagogický pracovník zajišťující 
dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci Základní školy a Mateřské 
školy Petrovice. 
 

3. Výdej hlavního jídla cizím strávníkům 
Obědy cizím strávníkům Školní jídelny se vydávají u okénka vedoucí školní kuchyně v době do 
10.30 hod. do 11.00 do jídlonosičů, které byly doneseny předešlý den. 
 

4. Výdej přesnídávek a svačin dětem MŠ 
Přesnídávka se dětem navštěvující Mateřskou školu se vydává ve školní jídelně od 8.30 do 9.00 hodin. 
Svačina od 14.00-14.30 hod. Přesnídávku i svačinu servírují dětem na stolečky kuchařky školní 
jídelny. Dohled nad dětmi zajišťují po celou dobu všichni v tu chvíli přítomní pedagogičtí pracovníci 
Mateřské školy. Dojde-li v průběhu přesnídávky k úrazu dítěte Mateřské školy, pedagogičtí 
pracovníci Mateřské školy postupují  podle bod 2. č. 8. 
 

5. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí 
1. Děti a žáci se chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují 

pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny a kuchařek. 
 

2. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u 
vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením 
stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s 
podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. 

 
 

3. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní 
způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu 
odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování. 

6. Odhlášení ke stravování 
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. Pokud rodič neohlásí dítě/žáka do 9.00, je povinen oběd na další den 
uhradit!  

 
U onemocnění, u kterého nelze předpokládat délku absence, doporučujeme odhlásit dítě/žáka na více 
dní a po ukončení onemocnění opět obědy přihlásit. 

 
7. Hygienická pravidla a standardy úklidu vzhledem ke Covid-19 

Při poskytování školního stravování dodržuje Školní jídelna ZŠ a MŠ Petrovice doporučení 
stanovené MZČR, která byla vydána v manuálu: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 
2021/2022 vzhledem ke covid-19 (tzn. pravidelné větrání prostor, dezinfikování ploch, vytírání 
podlahy zákaz, samoobslužného bufetu ad.). 

8. 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 

V Petrovicích, dne 22. září 2021                                                                           
Mgr. Květuše Leistnerová  
ředitelka školy 


