
 

Základní škola a Mateřská škola Blatnice  
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Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. 9. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   1. 10. 2018 
 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici.  

 

1 Působnost a zásady směrnice  

 

Tato směrnice upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců 

školy (dále jen školní jídelna, výdejna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která 

tuto službu využívá pro své žáky.  

 

Zásady směrnice: 

- musí být vydána písemně,  

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,  

- nesmí být vydána se zpětnou účinností,  

- vzniká na dobu neurčitou,   

- je závazný pro všechny zaměstnance organizace,  

- ředitelka školy je povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této 

směrnice nejpozději do 15 dnů,  

- směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům. 

 

2 Organizace stravování 

 

Postup při objednávání obědů 

Stravenky ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace, 

nevydává. Dítě, které navštěvuje mateřskou školu se stravuje vždy. Přihlášení žáci ZŠ ke 

stravování mají oběd vždy, pokud jej zákonný zástupce neodhlásí. Toto je možné v ranních 

hodinách vedoucí školní jídelny do 7.00 hod. na tel.:. 

 

Postup pro strávníky 

Každý strávník obdrží proti vratné záloze 100 Kč čip, kterým se prokazuje při výdeji oběda. Při 

ztrátě čipu je strávník povinen ve vlastím zájmu a v co nejkratší době zakoupit čip nový 

a požádat vedoucí školní jídelny o zablokování ztraceného čipu. 

Při vrácení čipu bude přihlíženo k jeho stavu a v případě poškození či znehodnocení nebude 

záloha vrácena.  
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Každý strávník, který ukončil docházku do školní jídelny a nebude se dále stravovat, je povinen 

nejpozději do následujícího dne čip vrátit v kanceláři ŠJ, kde mu bude vrácena záloha. Žákům 

bude vydán oběd výhradně po zkontrolování platného čipu. Odebírání čaje, polévky nebo 

hlavního jídla bez řádného zaplacení obědů je přísně zakázáno. 

V případě, že strávník čip zapomene, musí se dostavit do kanceláře ŠJ, kde mu vedoucí nahlásí 

jeho osobní číslo, které použije u výdejního okénka. 

Jídlo na následující den si mohou strávníci odhlásit nebo přihlásit do 14.00 telefonicky nebo přes 

internet. 

Strávníci nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změnu osobních údajů v kartě 

strávníka vedoucí ŠJ. 

 

Obědy jsou placeny bankovním převodem na číslo účtu školy  

30015-1445922379/0800 vždy k 15.dni daného měsíce.  

V odůvodněných případech po předchozí domluvě je možné provést platbu stravného v hotovosti 

v kanceláři ŠJ.  

 

Žákům bude vydán oběd výhradně po zkontrolování platného čipu. Odebírání čaje, polévky nebo 

hlavního jídla bez řádného zaplacení obědů je přísně zakázáno. 

V případě, že strávník čip zapomene, musí se dostavit do kanceláře ŠJ, kde mu vedoucí nahlásí 

jeho osobní číslo, které použije u výdejního okénka. 

 
3 Organizace dohledu 

 

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny 

určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.  

Provozní doba školní kuchyně: 6.00 – 14.30 hod. 

Školní jídelna, výdejna je v provozu v pracovní dny od 11.35 – 14.00 hod.. Jídlo pro mateřskou 

školu je vydáváno v 11.00 hod. Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd do svých vlastních 

nádob ve výdejní místnosti k tomu určené a to v době od 11:00 hod. - 11:30 hod.  

Strava nemocným žákům je vydávána v době od 11.00 – 11.30. Výdej je možný pouze 1. den 

nemoci, a to pouze do vlastních přinesených nádob.  

 

a) Dohled ve školní jídelně, výdejně zajišťují zaměstnanci právnické osoby vykonávající 

činnost školní jídelny, výdejny (pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci 

školy). Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně. 

b) Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků.  

c) Dohlížející pracovníci zejména  

aa) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství 

soli a koření,…), v případě 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; 

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

upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu; 

cc) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího 

zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.; 

dd) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky 

probíhá před zahájením provozní doby a to požádáním příslušného pracovníka, bez 

přístupu rodiče do prostor školní jídelny, výdejny 

ee) sledují dodržování jídelníčku; 
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ff) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců; 

gg) regulují osvětlení a větrání; 

hh) sledují odevzdávání nádobí strávníky. Roztřídění nádobí provádí personál 

stravovacího zařízení; 

 

d) Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice zařízení školního stravování, včetně úklidu 

stolů a podlahy znečištěných jídlem během provozu. 

e) Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na webu školy, ve školní jídelně, 

výdejně na období nejméně týden předem. 

f) 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. Odnos přihlášeného oběda je 

v jídlonosičích je možný pouze v 1. den nemoci žáka nebo zaměstnance. 

 

4 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 

 

a) Tato pravidla vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 

solidarity a důstojnosti všech účastníků stravování. 

b) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před  všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím a zneužíváním.  

c) Nevhodné chování žáků namířené vůči pracovníkům školy může být důvodem pro 

udělení kázeňského opatření. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči 

pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností a jsou důvodem 

k udělení kázeňského opatření.  

d) Každý podnět žáka bude vyřízen. Svůj názor sdělí dohlížejícímu učiteli, přičemž jeho 

názoru musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 

e) Důležité informace o žákovi, které zákonný zástupce poskytne v přihlášce ke stravování 

(zdravotní problémy, alergie,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí  zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým 

chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví 

a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se 

v prostorách školní výdejny, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní jídelně, výdejně 

ihned ohlásí. Pedagogičtí pracovníci provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině 

školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom 

písemný záznam. Škola odpovídá za děti a žáky v době výdeje stravy a během stravování. 

 

b) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 

povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

c). Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, 

je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku školy a v rámci svých 

schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 
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náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče 

postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen 

v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, 

zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, 

případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, 

který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.   

 

6 Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků 

a studentů. 

 

 a) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována 

 úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti 

 vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům 

 sociální péče. 

 

 b) Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 

 Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, 

 pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich 

 úschovu.       

 

7 Kontrola činnosti pracovníků stravovacího zařízení  

 

Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických 

pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména 

a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění, 

b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky 

nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení 

jejich zdravotní nezávadnosti, 

c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem, 

d) udržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, 

e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou,  

f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při 

hrubším znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště. 

 

8 Závěrečná ustanovení 

 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: vedoucí školní jídelny, výdejny Veronika Štefániková 

b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice, její uložení se řídí spisovým řádem organizace. 

c)   Směrnice nabývá platnosti dnem 25. 9. 2018 

d)   Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 10. 2018 

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 3. 9. 2018 

 

 

 

 

                 Mgr. Ladislava Nosková 

                         ředitelka školy 


