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I. Úvod 

• Vnitřní řád školní jídelny je vypracován dle legislativy v souladu s § 30 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

• Vnitřní řád školní jídelny je platný pro součást školní jídelna Základní školy a mateřské 

školy logopedické, Brno, Veslařská 234 

• Účastník stravování i jeho zákonný zástupce se svým podpisem na Přihlášce na 

stravování zavazuje dodržovat Vnitřní řád školní jídelny 

• Zřízení a provoz školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:  

− Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 

Vyhláška o školním stravování č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., 

ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb. 

− Vyhláška  

č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách  

provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. 

− č. 602/2006 Sb. 

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích 

Vyhláška č. 1935/2004 Sb., o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 

Vyhláška č. 2073/2005 Sb., o mikrobiologických kritériích pro potraviny 

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 

způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného stravování 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a její četnost 

kontroly, ve znění Vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

− Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany veřejného zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 

Sb. 

− Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady 

a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin 
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II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů 

mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými 

pracovníky 

A)  Práva žáků:  

žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě 

o právech dítěte" 

žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém 

životním prostředí 

žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a 

všemi druhy toxikománií 

B)  Povinnosti žáků:  

žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování 

žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování 

žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob 

C)  Práva zákonných zástupců žáků:  

zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u 

vedoucí jídelny nebo u ředitele školy 

D)  Povinnosti zákonných zástupců žáků: 

zákonný zástupce žáka má za povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze 

zdravotního hlediska ohled 

E)  Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a 

pedagogickými pracovníky 

dohled ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a 

dalších nezbytných organizačních opatření. — 

informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi jsou důvěrné 

všichni pedagogičtí pracovníci a pracovníci školní jídelny se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů 

žák zdraví ve školní jídelně pracovníky školy srozumitelným pozdravem, pracovník školy 

žákovi na pozdrav odpoví 

4 



Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 

III. Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

A) Účastníci stravování: 

− školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty, 

zaměstnance a další osoby 

− školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č.1 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. a rozpětím finančních limitů na nákup potravin 

stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 463/2011 Sb. (novela vyhl. 

č. 107/2005 Sb.) 

− účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti 

v mateřské škole a žáci v základní škole organizace Základní škola a mateřská 

škola logopedická, Brno, Veslařská 234 

− účastníci závodního stravování jsou zaměstnanci školy a bývalí zaměstnanci 

školy, dále škola poskytuje stravu cizím strávníkům, jsou to zejména účastníci 

různých seminářů a logopedických prevencí, kteří platí mimo nákladů na 

potraviny i provozní náklady. 

− v případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu ŠJ, zejména 

porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování má ředitel 

školy právo po předchozím upozornění vyloučit strávníka ze stravování ve SJ 

B) Provoz školní jídelny: 

− podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky 

přihlašování a odhlašování strávníků, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení 

úplaty za škol. stravování jsou vymezeny v Provozním řádu školní jídelny 

− dítě v MŠ má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející (přesnídávku) a 

jedno navazující (svačinu) doplňkové jídlo 

− žák základní školy má právo denně odebrat jeden oběd 

− žák internátní má právo denně odebrat snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a 

večeři 

− žáci, kteří dovrší během školního roku (od 1.9. - 31.8.) 15 let věku a žáci 

starší mají právo odebrat II. večeři 

− provoz školní kuchyně je od 6.00 hod. do 20.00 hod. od pondělí do čtvrtku, 

v pátek a v rozjezdové dny od 6.00 hod. do 14.30 hod. 

− doba výdeje snídaní je 7.25 — 7.45 hod., přesnídávka 9.40 — 9.55 hod., 

oběd 11.30 — 14.00 hod. dle rozvrhu, svačina 15.30 — 16.00 hod., 

večeře 18.30 — 19.00 hod., II. večeře se vydává společně s večeří formou 

balíčku 

- pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu kuchyně 

− žák má právo vyjadřovat se prostřednictvím svých třídních učitelů, zákonných 

zástupců nebo stravovací komise ke kvalitě stravy, tito projednávají 

připomínky s vedoucí jídelny 

− v případě nespotřebované normy jídla může strávník požádat o přídavek za  

podmínky, že snědl hlavní jídlo a polévku, přídavek masa není možný! 
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C) Vnitřní režim školní jídelny: 

- strávník je zařazen do evidence na základě vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování, 

dětem a žákům podepisuje přihlášku zákonný zástupce  

- školní stravování je strava dotovaná, strávníci hradí pouze finanční normu na 

nákup potravin, provozní náklady hradí škola 

− jídla podávaná v rámci školního stravování jsou konzumována provozovnách 

− strava se vydává žákovi, který se daný den účastnil vzdělávání v MŠ nebo ZŠ 

- v případě onemocnění žáka první den neplánované nepřítomnosti ve škole se 

dle vyhlášky o školním stravování považuje za pobyt ve škole a stravu je 

možné vyzvednout do vlastních jídlonosičů, tato strava je určena pro 

okamžitou spotřebu, ostatní dny nemoci nemá žák ani zaměstnanec školy nárok 

na dotovanou stravu a je povinen se odhlásit. 

− odhlášky stravy lze provádět vždy nejpozději do 13.hodin na následující den: 

− online přes internetový portál Strava.cz 

− e - mailem : strava@zslogo.cz   

− telefonicky na č. 517 543 104 nebo 720 516 138  

V posledním týdnu výuky kalendářního i školního roku nelze přihlašovat ani odhlašovat 

stravu z důvodu finančního vyrovnání! 

− do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího nebo vychovatele  

− po příchodu do jídelny se žáci řadí v pořadí v jakém přišli do jídelny, v 

odůvodněných případech může žák požádat pedagogický dozor o přednostní 

výdej stravy 

− při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dozoru a 

ostatních pracovníků školy, po ukončení jídla odnesou použité nádobí na 

určené místo 

- jídelní lístek je sestavován dle metodiky k propočtům spotřebního koše 

potravin ve školních jídelnách podle vyhlášky č. 463/2011 Sb. 

Plnění spotřebního koše je závazná norma! 

V rámci školního stravování ZŠ a MS logopedické se poskytuje jeden druh jídla. 

Poskytování dietního stravování není součástí škol. stravování! 

− je možná písemná dohoda mezi rodiči a vedoucí škol. jídelny o způsobu 

zajištění stravování, zákonní zástupci nesou plnou zodpovědnost za 

připravenou a donášenou stravu 

− ceny stravného jsou vypracovány dle finančních limitů na nákup potravin 

podle vyhlášky o školním stravování č. 463/2011 Sb. a jsou rozděleny dle 

věkových kategorií žáků, o jejich výši je možné se informovat na nástěnce u 

hlavního vchodu školy nebo na internetové adrese školy: www.zslogo.cz, na 

internetovém portálu Strava.cz  

− nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní 

v předem stanoveném čase odběr stravy v rámci školního stravování 

(za dotovanou cenu) i dětem, na které se vztahuje povinnost 

předškolního vzdělávání a žákům základní školy, vzdělávajících se 

distančním způsobem. 
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IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace 

nebo násilí 

- žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy 

i ostatních osob 

- bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu 

provozu ŠJ, k jejímu zajištění je určen pedagogický dohled, rozpis 

pedagogických dohledů je umístěn na nástěnce školní jídelny 

− žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly 

chování a hygieny, při všech svých činnostech dodržují žáci zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí 

úrazu 

− dodržují pravidla dobrého chování a hygieny 

- pedagogický dohled dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy 

a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy, žáci se mohou 

v případě potřeby na pedagogický dohled obracet 

− každý úraz, poranění nebo nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí 

pedagogickému dohledu 

− zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí pedagogickému dozoru, který 

poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně 

zajistí transport nemocného žáka vždy v doprovodu zákonného zástupce nebo 

pověřené osoby 

− je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, 

cigarety, drogy) v celém areálu školy 

− projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, 

ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků 

vůči jiným žákům nebo skupinám, zejména v situacích, kdy jsou takto 

postiženi žáci mladší a slabší, jsou v prostorách školy přísně zakázány!  

V. Ochrana majetku školy 

− žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním 

stravováním 

− žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení ŠJ 

− žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu  

− žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému 

dozoru v ŠJ 

− škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo  

z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti od 1. září 2022 
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