
Vnitřní řád školní jídelny 

 
 

Základní škola Lednice, okres Břeclav 

Břeclavská 510 

691 44 Lednice 

IČO: 60680270 

 

 
Vnitřní řád je stanoven na základě: 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

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

Vyhláška 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

 

 

 

Školní jídelna je podřízena řediteli Základní školy Lednice. 

 

Děti z mateřské školy a žáci základní školy (dále strávníci) se na obědy přihlašují každoročně 

na začátku školního roku vyplněnou přihláškou podepsanou rodiči. 

 

Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11,45 do 13,45 hod. 

 

Obědy se odhlašují den předem do 14,00 hod. (objednávkový terminál, telefonicky nebo 

v kanceláři školní jídelny). 

 

V případě onemocnění strávníka si první den nemoci rodiče odeberou neodhlášený oběd do 

jídlonosiče. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., nemá strávník po dobu nemoci na oběd ve 

školní jídelně nárok. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná 

náhrada neposkytuje. 

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., musí být strávníci zařazování do věkových kategorií na dobu 

školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku. 

 

 

Věkové skupiny strávníků 

 

3 – 6 let MŠ 

7 – 10 let MŠ 

7 – 10 let 

11 – 14 let 

15 a více let 

 

 

 

 

 



Způsob úhrady stravného (záloha předem na následující měsíc): 

 

1. Formou inkasa z účtu strávníka na č. účtu školy 1381963349/0800 (neuvádí se žádné 

symboly - variabilní, specifický, konstantní) 

 

2. Bezhotovostním převodem z účtu strávníka na účet školy 

(je zapotřebí uvést jméno dítěte nebo žáka) 

 

3. V hotovosti v kanceláři školní jídelny 

 

 

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit změny týkající se čísla účtu, každou změnu ve 

stravování, ukončení stravování. 

 

Přeplatky za odhlášené obědy jsou odečítány ihned v následujícím měsíci. Přeplatky z měsíce 

června jsou převáděny do nového školního roku měsíce září. 

 

Každý žák obdrží po zaplacení obědů čip za zálohovou cenu 100,- Kč. V případě ukončení 

stravování bude po odevzdání funkčního čipu částka 100,- Kč vrácena. 

Žáci používají stejný čip po celou dobu školní docházky. 

 

Při nezaplacení stravného v termínu (záloha předem na následující měsíc) může být strávník 

vyloučen ze stravování až do zaplacení dlužné částky. 

 

Jídelníček se vyvěšuje ve školní jídelně a na webových stránkách školy na období dvou týdnů 

předem. 

 

Žáci nechávají oděv a tašky po dobu oběda v šatně jídelny (nenechávají zde cenné věci a  

peníze). 

 

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, přicházejí na oběd v doprovodu svých vychovatelek.  

 

 

Na výdej oběda žáci v klidu čekají v prostorách jídelny a přilehlé chodby. Při jídle dodržují 

zásady slušného chování a stolování. Po obědě odnesou použité nádobí. Žáci nevynášejí 

z jídelny ovoce a jiné nezabalené potraviny. 

 

Dozor ve školní jídelně zajišťují přítomní pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školní 

jídelny. 

 

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně.  

 

Po obědě se žáci zbytečně nezdržují v prostorách jídelny, šatny a areálu školy.  

 

 

 

 

 

 

 



Ceny stravného: 

 

MŠ 3 – 6 let  přesnídávka   7,- Kč   

   oběd  19,- Kč             

   svačina   7,- Kč 

   celkem: 33,- Kč  

 

 

MŠ 7 – 10 let  přesnídávka   7,- Kč  

   oběd  23,- Kč           

   svačina   7,- Kč 

   celkem: 37,- Kč 

 

 

7 – 10 let    23,- Kč 

11 – 14 let    25,- Kč 

15 a více let    26,- Kč           

 

 

 

 

 

Vnitřní řád nabývá účinnosti  1. 4. 2017  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   Mgr. Ladislav Dostál 

                  ředitel školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alergeny v potravinách 
 

Od 13. 12. 2014 je legislativně nařízeno označování alergenů v potravinách a hotových 

jídlech. (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011). 

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je 

vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující 

nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny. 

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na 

jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat.  

Protože výrobci dodávaných potravin i zařízení školního stravování pracují se všemi alergeny, 

nejsou vyloučena stopová množství alergenů, která však na jídelníčku nebudou uváděna. 

 

 

Seznam alergenů: 

 

1. Obiloviny obsahující lepek – pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich 

hybridní odrůdy a výrobky z nich 

2. Korýši a výrobky z nich 

3. Vejce a výrobky z nich 

4. Ryby a výrobky z nich 

5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 

6. Sójové body (sója) a výrobky z nich 

7. Mléko výrobky z něj 

8. Skořápkové plody – mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové 

ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich 

9. Celer a výrobky z něj 

10. Hořčice a výrobky z ní 

11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 

12. Oxid siřičitý a siřičitany 

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14. Měkkýši a výrobky z nich 

    

 

 


