
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609, 798 52 Konice

 Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ a G Konice
pro školní rok 2022/2023

1) Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny 
při Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, určené ke stravování žáků 
a  zaměstnanců školy.
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, 
v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. 
Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami v platném znění:

• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
• vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 
• vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
• vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC   
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR 

2) Noví strávníci jsou povinni vyplnit přihlášku ke stravování, která platí po celou dobu školní 
docházky. Na začátku každého školního roku je nutné se ke stravování přihlásit telefonicky, osobně 
nebo prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz. Přihlašovací údaje sdělí strávníkům vedoucí 
školní jídelny,v úředních hodinách pro strávníky(Po-Pá,od 7.00-10.00 a 13.30-14.30)

3) Cena obědů

1. Kategorie:   7-10 let                                                        25 Kč
2. Kategorie: 11-14 let                                                        29 Kč
3. Kategorie: 15 a více let                                                   35 Kč
4. Kategorie: zaměstnanci ZŠ a G Konice                          35 Kč (8 Kč placeno z FKSP)

4) Výdej obědů: 11.15 -13.45. Strava je určena k přímé spotřebě, a to v prostoru školní jídelny.

5) Výdej obědů do jídlonosičů je umožněn pouze v době od 13.45 do 14. 00 hod, tzn. až po 
ukončení výdeje strávníkům, kteří jídlo konzumují v jídelně. Jídlonosič musí splňovat parametry 
pro zajištění hygienických požadavků na přenos stravy ke strávníkovi. Provozovatel dále 
neodpovídá za kvalitu pokrmu vydaného do jídlonosiče.

6) Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci pouze ve dnech,  kdy jsou přítomni ve vyučování.



7) Za pobyt ve škole se dle vyhlášky 107/2005 Sb. považuje první den neplánované nepřítomnosti 
(onemocnění) strávníka, tzn. stravu do jídlonosiče je možné vydat pouze první den nemoci 
strávníka (v čase uvedeném v bodu 5). Na dobu nemoci je nutné odhlásit obědy v kanceláři školní 
jídelny.
Dotované školní stravování (školská služba) se neposkytuje v době, kdy se žák neúčastní vyučování
(školský zákon č. 561/2004 Sb., §122 odst.2, §177 odst. 1 písm. b) a c), vyhláška 107/2005Sb.).

8) Přihlašování a odhlašování stravy v průběhu školního roku je možné provádět  nejpozději do 
14.00 hodin předchozího pracovního dne telefonicky ,na  číslech 582 302 672, 739 672 093.
Žáci školy si mohou stravu odhlásit i  osobně v kanceláři školní jídelny.

10) Objednávky stravy prostřednictvím internetové aplikace www.strava.cz lze provádět v aktuální 
den na den následující pouze do 14:00 hodin. (v pátek do 14:00 na následující pondělí) nebo do 
konce období určeného k objednání (zpravidla do konce následujícího měsíce). Přihlášení do 
internetové aplikace není povinné.

11) Strava je vydávána pouze na základě přihlášení stravy a  po předložení čipového žetonu, který 
je strávník povinen zakoupit a nosit. Strávník se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení, 
které signalizuje objednání stravy a velikost porce podle věkové kategorie. Případnou ztrátu či 
znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový. Cena čipového žetonu je 
115 Kč. Při zapomenutí čipu strávník obdrží náhradní stravenku v kanceláři školní jídelny. 

12) V případě ztráty nebo poškození je strávník povinen zakoupit čip nový. Případnou ztrátu čipu je
strávník povinen neprodleně nahlásit v kanceláři školní jídelny.  Následně bude provedena  blokace 
čipu,  čímž se zabrání případnému neoprávněnému odebrání stravy.

13) Nevyzvednuté porce jsou dány stálým (přítomným) strávníkům jako přídavek.

14) Stravování zaměstnanců:
a)  Školní jídelna v rámci závodního stravování poskytuje svým zaměstnancům jedno hlavní jídlo 
během pracovní směny (pokud jejich přítomnost v práci během pracovní směny trvá alespoň 3 
hodiny) za zvýhodněnou cenu.
b) Zvýhodněnou cenou se rozumí cena potravin snížená o příspěvek z FKSP, stanovený vnitřním 
předpisem,upravujícím zásady hospodaření FKSP na základní škole a gymnáziu města Konice, 
příspěvkové organizaci.
c) Zaměstnanec je povinen se na dobu nepřítomnosti v práci odhlásit ze stravování. Pro účel splnění
vyhlášky 84/2005 Sb. je umožněno odhlášení stravy i první den neplánované nepřítomnosti,  a to  
do 8.00 hodin. V opačném případě může provozovatel žádat plnou úhradu za přihlášený oběd a to 
včetně provozních a mzdových nákladů,
d) Zaměstnanci není umožněno zvýhodněné stravování v den, kdy je zaměstnavatelem vyslán na 
pracovní cestu a je mu proplaceno stravné ve vyúčtování této cesty (dle zákona č. 119/1992 Sb., 
o cestovních náhradách, vyhláška 647/2004 Sb., § 5.

15) Úhradu stravného je možné provádět níže uvedenými způsoby:
a/ Inkasem z bankovního účtu: 
Inkasuje se částka za skutečně odebranou stravu z minulého měsíce a to prostřednictvím účtu u KB,
a.s. č. 19137701/0100 na základě písemného potvrzení o zřízení trvalého souhlasu s inkasem. 
Transakce výběru se uskutečňuje hromadně 20. kalendářní den v měsíci, vždy ve výši skutečně 
odebraných obědů v minulém měsíci. Strávníci jsou na každý měsíc automaticky přihlášeni - vždy 
od prvního pracovního dne v měsíci.



b/Placením v hotovosti:
Platba v hotovosti na následující měsíc se musí uskutečnit  v období posledních dvou pracovních 
dnů předcházejícího měsíce. Zákonní zástupci hradí stravné  kanceláři školní jídelny v době od 8 do
10 hod. Strávníci jsou individuálně přihlašováni na následující měsíc po úhradě stravného. Platba za
odhlášené obědy se převádí na následující měsíc,vyúčtování se provádí ke konci  školního roku.
Neuhrazené stravné bude vymáháno dle platné legislativy. 
Nedodržení termínu platby může být důvodem k ukončení stravování. 

16) Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy.
Rozvrh dohledu je vyvěšen v jídelně.
Zaměstnanec vykonávající dohled  kontroluje průběh stravování a dodržování podmínek pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy 
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Zaměstnanec vykonávající dohled upozorňuje pracovnice školní jídelny na případný nepořádek v 
jídelně (rozlitá polévka, rozbitý talíř apod.), pracovnice školní jídelny neprodleně provede úklid.

17) Všichni strávníci a osoby oprávněné pohybovat se v prostorách školní jídelny jsou povinni 
chovat se dle zásad slušného chování, neničit zařízení a stolní inventář školní jídelny, udržovat 
pořádek a čistotu (rukou, přezůvek, svého okolí) a dbát na dodržování předepsaných bezpečnostních
pravidel. Při  pobytu ve školní jídelně jsou strávníci povinni se řídit odpovídajícími ustanoveními 
Školního řádu základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, a to zejména 
ustanoveními   bodu  III. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 
ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

• Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků.

• Žáci nesmějí manipulovat s vypínači, zástrčkami a  okny.

• Pravidelné větrání zajišťuje  personál jídelny a pracovník zajišťující dohled.  Při otevírání 
oken se zaměstnanec přesvědčí, že okna jsou řádně zajištěna.

• V případě, že žáci nebo zaměstnanci školy zjistí poškození vodovodního, elektrického nebo 
plynárenského zařízení, oznámí tuto skutečnost neprodleně do kanceláře školy.

• Žákům je zakázáno nosit do školy zbraně a jejich napodobeniny, zápalky, zapalovače, 
laserová ukazovátka a zábavní pyrotechniku.

• Žákům je zakázáno pouštět ve škole reprodukovanou hudbu a jiné zvukové záznamy.

• Žákům je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a zdraví škodlivých látek.

• Ve škole je zakázáno kouření včetně kouření elektronických cigaret.

• Za hrubý přestupek je považováno držení a distribuce návykových látek.

• Za hrubý přestupek jsou dále považovány projevy šikanování, vandalismu aj. forem 
násilného chování, diskriminace, rasismu, antisemitismu, xenofobie, nepřátelství 
a intolerance.

• V případě, že žáci, nebo zaměstnanci školy zjistí projevy uvedené v předchozích bodech, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně řediteli školy nebo metodikovi prevence, příp. jinému 
pedagogickému pracovníku školy. Žáci  mohou také využít schránku důvěry.

• Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči za-
městnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem č.561/04 Sb. (dle 
odst. 3,par. 31).



• V  případě úrazu nebo akutních zdravotních potížích žáka, musí pedagogičtí pracovníci, 
příp. správní zaměstnanci po zajištění první pomoci informovat neprodleně zákonné zástup-
ce žáka. Dále jsou povinni nahlásit úraz pověřenému pracovníku školy (zástupkyně ředitelky
pro 1. stupeň Mgr.Vlková Eva ).

V prostorách školní jídelny platí zákaz odkládání aktovek. 

18) Vnitřní řád školní jídelny a jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách 
školy. (http://www.gymnazium-konice.cz/)

19) Zařazování strávníků do věkových skupin (kategorií)

Školní rok 2022/2023 začíná 1.9.2022a končí 31.8.2023

 V Konici 01.07.2022

Zpracovala : Ludmila Langerová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Eva Obrusníková
ředitelka školy

Datum narození od Datum narození do Věk strávníka
01.09.2015 31.08.2016 7
01.09.2014 31.08.2015 8
01.09.2013 31.08.2014 9
01.09.2012 31.08.2013 10
01.09.2011 31.08.2012 11
01.09.2010 31.08.2011 12
01.09.2009 31.08.2010 13
01.09.2008 31.08.2009 14
01.09.2007 31.08.2008 15


