
 
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
1. Do školní jídelny chodí žáci v doprovodu vyučujícího poslední vyučovací hodiny.  
2. Žáci, zapsaní do školní družiny, chodí do jídelny v doprovodu vychovatelek. Ty také  

po dobu oběda drží dozor nad svými žáky.  
3. Nedružinoví žáci nastupují do školní jídelny vždy předním vchodem, pro družinové 

žáky je určen vchod od školní družiny.  
4. V jídelně se žáci řídí pokyny dozorů a zaměstnanců školy.  
5. U dveří si vezmou příbory, podle chuti si nalijí polévku a jdou si sednout na své místo. 

Pokud si žák nebere polévku, vezme si příbor a uloží si ho na místo, kde bude obědvat. 
Teprve potom se jde postavit k příslušnému okénku.  

6. Po jídelně žáci neběhají a dávají pozor na to, aby svým pohybem nepřekáželi nebo do 
někoho nenarazili.  

7. Po celou dobu pobytu v jídelně se žáci snaží chovat tak, aby svým chováním nerušili 
ostatní stolující. Stolují podle pravidel slušného chování a stolování.  

8. S pracovnicemi školní jídelny žáci jednají podle pravidel slušného chování a dodržují 
také ustanovení školního řádu, která se týkají chování k zaměstnancům školy. 
Slušným způsobem se domluví s pracovnicemi školní jídelny na množství jídla. Žáci 
se snaží brát si jen takové množství, které snědí. Přílohy je možné žákům přidat.  

9. Po jídle žáci odnášejí použité nádobí k okénku a podle pokynů pracovnic školní 
jídelny je tam odevzdají.  

10. Zároveň mají žáci možnost se v zadní části jídelny napít.  
11. Pokud žák znečistí při stolování stůl nebo podlahu, požádá u okénka o hadr a uklidí po 

sobě. Politou podlahu okamžitě hlásí dozoru, aby byla ihned zajištěna bezpečnost 
ostatních ve školní jídelně.  

12. Po skončení oběda odcházejí nedružinoví žáci opět předním vchodem, družinoví žáci 
odcházejí do družiny podle pokynů vychovatelek.  

13. V prostoru před školní jídelnou se žáci po skončení oběda nezdržují.  
14. Je zakázáno chodit na obědy v průběhu dopoledního vyučování mimo režim, který je 

pro nástup žáků do jídelny stanoven (např. volné hodiny atp.).  
15. Pro placení stravného, objednávání obědů a způsob odebírání platí pravidla 

Provozního řádu školní jídelny. 
16. V případě nemoci žáka je možné první den odebrat oběd do přinesené nádoby. Od 

dalšího dne je nutné obědy odhlásit. 
 

 
Provozní řád školní jídelny 

 
Každý strávník si musí zaplatit stravné. Platby se provádějí výhradně bezhotovostní platbou 
na účet školy. Za tímto účelem obdrží každý strávník potřebné informace (číslo účtu školy, 
variabilní symbol a přihlašovací jméno a heslo) u sekretářky v kanceláři školy.  
Pokud žák nebude mít v jídelním systému dostatečný kredit, systém mu nedovolí obědy 
objednat. Při provádění platby je třeba dbát na správné uvedení variabilního symbolu, aby 
systém mohl platbu bez problémů správně strávníkovi přiřadit. 
K odebírání stravy slouží čip. Bez čipu nelze  stravu odebrat. Pokud strávník zapomene čip 
doma a ze systému bude patrné, že si oběd zaplatil a objednal, dostane v pokladně školní 



jídelny na požádání náhradní doklad a na ten si odebere oběd.  Pokud strávník čip ztratí, je v 
jeho zájmu nahlásit tuto skutečnost v kanceláři školy, aby mohl být čip zablokován proti 
zneužití. V takovém  případě si strávník zakoupí čip nový v kanceláři školy. 
 

1. Zaplacením obědů na účet školy nejsou ještě obědy objednány. Pro vydání obědů je 
NEZBYTNÉ  na každý den dané jídlo objednat v jídelním systému.  

2. Objednávání obědů je možné dvěma způsoby. Jeden způsob je přes objednávkový 
terminál u vchodu do školní jídelny, který je přístupný denně od 15:15. do 17:00 hod. 
Žákům školy je k dispozici po dobu jejich pobytu ve škole.  

3. Objednání oběda na daný den je možné nejpozději do 8 hodin ráno. 
4. Druhý způsob je objednávání přes internet. K tomuto účelu slouží přihlašovací jméno  

a heslo, které každý strávník obdrží v kanceláři školy. Jeho prostřednictvím může žák 
nebo zákonný zástupce sledovat výši svého kreditu a obědy si objednávat přes webové 
stránky školy: www.14zskladno.cz. 

5. V průběhu hlavních prázdnin se vracejí nevyčerpané peníze pouze těm strávníkům, 
kteří ukončí povinnou školní docházku nebo přejdou na jinou školu. Za tímto účelem 
dostanou v průběhu června tito žáci formulář – Informace pro vrácení kreditu na účet, 
který vyplněný a podepsaný od zákonného zástupce vrátí sekretářce školy. Přeplatek 
na stravném se vrací bezhotovostní platbou na bankovní účet, který zákonný zástupce 
uvede ve formuláři. Ve výjimečných případech se přeplatek vyplatí hotově  v 
kanceláři školy.  

6. Ostatním strávníkům se nevyčerpané peníze převedou do dalšího školního roku. 
7. Žáci a zaměstnanci nemají nárok na oběd v době své nepřítomnosti ve škole (zákon 

561/2004Sb., § 19). První den nepřítomnosti žáka a zaměstnance ve škole z důvodu 
nemoci je považován za přítomnost a lze si objednaný oběd odebrat do přinesené 
nádoby ( vyhláška o školním stravování § 4, odst. 9). Na další dny nepřítomnosti  je 
nutné obědy odhlásit. 

8. Odhlašování obědů: odhlašovat obědy je možné prostřednictvím webových stránek 
nebo na terminálu u školní jídelny nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (tel. 
312 684 364). Odhlašování provádí zásadně zákonný zástupce dítěte i v případě 
společných školou organizovaných akcí. Na daný den je možné výše uvedenými 
způsoby odhlásit oběd nejpozději do 8 hodin ráno. 

9. Obědy pro žáky se vydávají od 11:40 hodin, podle ukončení vyučování jednotlivých 
tříd a dále podle potřeb školy nejdéle do 13:45. 

10. Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 10:30 do 11:15 hodin. Mimo uvedenou dobu 
se cizí strávníci nesmějí zdržovat v prostorách školní jídelny. Obědy se vydávají vždy 
na školní talíře. 

11. Pro žáky a zaměstnance školy je výběr ze tří jídel, pro cizí strávníky a žáky mateřské 
školy je připravován jeden druh oběda. 

12. Jídelníček je na internetových stránkách zveřejňován průběžně vždy na 14 dní 
dopředu. 

 
 
 


