
Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové
Tel.: 495486043, 602265256

Vnitřní řád školní výdejny 

Vyplývá z
- vyhlášky č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb. hygienické požadavky na prostory 

a provoz škol
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích

na  stravovací  služby  a  o  zásadách  osobní  a  provozní  hygieny  při  činnostech
epidemiologicky závažných (novela č.602/2006 Sb.)

-    vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování (novela č.107/2008)
- vyhlášky č.84/2005 Sb., o závodním stravování (novela č.94/2006, 17/2008)
- nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin
- školský zákon - č. 561/2004 Sb. 

Organizace provozu:

- Ve školní výdejně se nevaří. Jídlo se připravuje ve ŠJ MŠ U Zámku, Poděbradova 636/IV,
Chlumec n. C., odkud je v termonádobách, k tomu určených, převáženo do školní výdejny
ZŠ Nové Město.

- Podmínkou stravování žáka ve školní výdejně je odevzdaná závazná přihláška ke 
stravování. Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku a vyznačí, ve kterých dnech se žák 
bude stravovat. Výdej stravy pro žáky probíhá od 11,40 do 13,00 hod.

- Obědy se odhlašují předchozí den dopředu do 8 hodin na tel. č. ZŠ Nové Město 
495486043, 602265256. 
Odhláška pak může být dále telefonicky prodlužována. Pokud dítě onemocní náhle a 
odhláška na ten den nemůže již být přijata, má rodič nárok si zaplacený oběd 
vyzvednout do přinesené (čisté, ne skleněné) nádoby v době od 11,40 do 12,40 hodin. 

- Nárok na dotovaný oběd má žák pouze v první den nemoci. Další dny je povinnost si 
stravu odhlásit, jinak bude strávník plně hradit i režijní poplatek ve výši finančních 
nákladů – 33,- Kč, mzdová režie + věcné náklady. Za neodebranou nebo včas 
neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.



- V případě, že se rodiče rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit 
písemně.

- Za nezávadnost jídla odpovídá pracovník výdejny jen v době plnění do nosiče.

- Strávník je povinen odebrat stravu jednorázově a sníst ji ve ŠJ. Z jídelny se smí odnášet jen
přídavky po obědě (např.  ovoce),  a  to  bez  stolního  nádobí.  Stolní  nádobí  a  příbory se
z jídelny odnášet nesmějí.

- Jídelní lístek je vystaven vždy na 1 týden v jídelně.

- Dohled ve školní jídelně zajišťuje pedagogický pracovník dle příslušného rozpisu.

- Úraz nebo nevolnost v době oběda hlásí žáci pedagogickému dohledu. 

- Mimořádný úklid a dezinfekci stolů během výdeje zajistí pracovník výdejny vždy
po odchodu jednotlivých tříd z dané části jídelny.

- Připomínky k pokrmům a jiné závady hlásí strávníci vydávajícímu pracovníkovi, popřípadě 
      pedagogickému dohledu. 

- Ve ŠV a při čekání na výdej jídla, se strávníci chovají tiše a ohleduplně, řídí se hygienickými 
a společenskými pravidly nebo pokyny pedagogického dohledu a personálu výdejny. V době
mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 všichni dbají na řádné mytí a dezinfekci rukou.
Pokud strávník úmyslně rozbije nádobí nebo poškodí vybavení ŠV, bude toto hradit v plné výši.  

- Stravné se hradí v určený den třídní učitelce v hotovosti. Poté je vloženo do pokladny
školy a  na účet školy.

- S vnitřním řádem jsou zákonní zástupci seznámeni na schůzkách první školní den. Vnitřní
řád je vyvěšen ve výdejně školy, informace pro rodiče o stravování na nástěnce u vchodu
školy.

V Novém Městě dne 1. září 2021                              
Mgr. Hana Pacáková

                   ředitelka školy
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