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Ředitel Mateřské školy, základní školy a praktické školy Brno, Štolcova, příspěvkové organizace v 

souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento vnitřní řád, kterým se upřesňuje 

stravování dětí, žáků a zaměstnanců ve školní jídelně – výdejně. 

1 Práva a povinnosti dětí, žáků – strávníků a jejich zákonných 

zástupců ve školní jídelně 

1.1 Práva a povinnosti dítěte a žáka 

Dítě/žák – strávník má právo: 

 stravovat se ve školní jídelně - výdejně podle školského zákona 

 na kvalitní a vyváženou stravu 

Dítě/žák – strávník má povinnost: 

 dodržovat řád školní jídelny -výdejny 

 chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly 

stolování 

 řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a kuchařky 

 odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli, pokud 

je to v možnostech dítěte/žáka 

 zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně 

 dodržovat Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonný zástupce má právo: 

 přihlásit ke stravování své dítě  

 na kvalitní a vyváženou stravu pro své dítě ve školní jídelně – výdejně 

 vyzvednutí stravy v první den absence svého dítěte 

Zákonný zástupce má povinnost: 

 vyplnit přihlášku svého dítěte ke stravování 

 řádně platit stravu svého dítěte 

 v případě nepřítomnosti dítěte/žáka odhlásit stravu 

 nahlásit změnu bydliště, čísla účtu, ukončení stravování 

  dodržovat Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 
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1.3 Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

Zaměstnanec má právo: 

 přihlásit se ke stravování ve školní jídelně – výdejně, za plnou cenu bez příspěvku 

 na kvalitní a vyváženou stravu 

 vyzvednutí stravy v první den absence 

Kuchařka má právo: 

 na osobní ochranné a pracovní pomůcky 

 být seznámena s hygienickými požadavky práce ve školní jídelně – výdejně 

 na zajištění podmínek pro osobní hygienu, uložení pracovního a soukromého oblečení 

Zaměstnanec má povinnost: 

 dodržovat provozní dobu školní jídelny – výdejny od 11:00 do 13:00 hodin 

 chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly 

stolování 

 dbát na svůj zdravotní stav 

 odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli 

 zamezit plýtvání s potravinami 

 nahlásit změnu bydliště, čísla účtu, ukončení stravování 

 dodržovat Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 

Kuchařka má povinnost: 

 dodržovat pracovní dobu školní jídelny - výdejny od 11.00 do 13.00 hodin 

 dbát na svůj zdravotní stav 

 mít na pracovišti zdravotní průkaz 

 dodržovat Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 

 dodržovat zásady provozní a osobní hygieny 

 znát a dodržovat hygienické požadavky na podávání, skladování a přípravu pokrmů 

 užívat jen schválené a předepsané technologické a pracovní postupy, všímat si kvality a 

nezávadnosti potravin 

 nepracovat s nožem směrem k tělu 

 odkládat nářadí, zejména použité nože, vždy na určené místo 

 nádoby s pokrmy (i prázdné) stavět jen do míst, kudy se neprochází 

 při manipulaci s nádobami s horkým obsahem vždy používat ochranné látkové rukavice a dbát 

zvýšené opatrnosti při chůzi 
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 zbytečně neodkládat pomůcky (nože, vidličky, naběračky apod.) na pracovní plochy 

 dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách školní jídelny – výdejny stravy byly do sucha 

vytřeny, bez zbytků pokrmů a odpadků 

 nenaplňovat nádoby tekutinami po okraj z důvodu bezpečné manipulace; zacházet  

s elektrickými či plynovými spotřebiči (vyklápění, apod.) jen při vypnutí elektrického proudu 

(plynu); nežádat pomoc osob řádně nepoučených a neproškolených 

 nepřenášet nadlimitní břemena, velké nádoby s horkou vodou nebo horkými pokrmy 

 dbát zvýšené pozornosti při snímání pokliček a pák z nádob s horkými pokrmy 

 při použití konvektomatu dbát zvýšené opatrnosti při otevírání a unikání páry a při vyndávání 

rozpálených plechů 

 oznamovat závady na zařízení ihned správci budovy/školníkovi či zástupci ředitele, kteří 

zabezpečí jejich opravu odborně způsobilou osobou 

 plně se soustředit na práci, nerozptylovat se 

 nedotýkat se při manipulaci s pokrmy nebo poživatinami přímo rukama, pokud to není podle 

jejich povahy nezbytné (vždy používat vhodné náčiní a příborů a počínat si přitom 

s úzkostlivou čistotou) 

 dodržovat zákaz kladení bílého nádobí nebo mělkého černého nádobí naplněného pokrmem 

nebo umytého na podlahu a ponechávat je v nečistém nebo prašném prostředí, nezakryté 

 při mytí nádobí a příborů používat myčku nebo používat při ručním mytí dostatečné množství 

čisté horké pitné vody; teplota mycí vody min. 40 °C; nepoužívat kovové drátěnky; voda k 

poslednímu smývání má být horká, aby nádobí samo oschlo a nebylo třeba používat utěrek; 

při obsluze elektrických spotřebičů a zařízení provádět pouze takové úkoly, které obvyklá 

práce vyžaduje a brát do rukou jen ty části, které jsou k tomu určeny 

 nedotýkat se vadných vodičů nebo nedostatečně chráněných přívodů ke spotřebičům a nevěšet 

na části elektrické instalace, vypínače a kabely žádné předměty nebo části oděvu 

 ve školní jídelně – výdejně neuchovávat občanské šaty a obuv, nesušit pracovní oděvy, 

pracovní obuv a jiné předměty 

1.4 Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky – strávníky, zákonnými 

zástupci a pracovníky školy 

 dohlížející pedagog vydává dětem/žákům – strávníkům takové pokyny, které souvisí 

s plněním Vnitřního řádu školní jídelny – výdejny 

 dohlížející pedagog zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření při stravování 
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 všichni strávníci se vzájemně respektují, dbají o vytváření příjemného prostředí při stravování 

 dodržují základní společenská pravidla při stolování 

2 Provoz a vnitřní režim školní jídelny - výdejny 

 do školní jídelny - výdejny strav mají povolen vstup pouze platící děti/žáci – strávníci a 

zaměstnanci školy 

 pokrmy se vydávají v době od 11: 00 do 13: 00 hodin a jsou určeny k přímé spotřebě 

bez skladování 

 náčiní, nádobí, pracovní plochy, přepravní obaly a rozvozní prostředky musí být udržovány 

v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování a zdravotní nezávadnosti pokrmů 

 úklid prostor se provádí průběžně za použití mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků 

 sanitární zařízení, ale i všechny prostory  musí být udržovány v čistotě a provozuschopném 

stavu, řádně odvětrávány, na WC musí být hygienické pomůcky (toaletní papír, mýdlo, 

papírové utěrky apod.) 

 likvidace odpadu musí být prováděna průběžně 

 předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti nelze přechovávat v objektu školní 

jídelny - výdejny 

 do prostor školní jídelny - výdejny nelze připustit vstup nepovolaných osob a zvířat, do školní 

jídelny - výdejny je přísný zákaz vstupu zvířat 

 osobní věci, občanský oděv a obuv lze odkládat pouze v šatně, a to odděleně od pracovního 

oděvu 

 pro úklid lze používat jen takové mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou určeny  pro 

potravinářství; tyto prostředky jsou ukládány odděleně; mytí nádobí se provádí v dostatečně 

teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku po předchozí očistě od zbytků; bílé nádobí a 

příbory se myjí v myčce na nádobí 

3 Úhrada za stravování 

 pro děti/žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finančního normativu pouze v první 

den onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění; první den neplánované 

nepřítomnosti dítěte/ žáka ve škole se považuje jako za pobyt ve škole 

 ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování; poplatek za oběd 

vychází ze stravovacích normativů dětí MŠ a žáků ZŠ 
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 platba je prováděna převodem na účet: 

• školní jídelny, Brno, příspěvkové organizace, Masarova 11, Brno; účet: 46231621/0100 

• školní jídelny Horáckého náměstí 13, Brno; účet: 112476943/5500 

 při nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole musí být odhlášen oběd; zákonní zástupci odhlásí 

oběd přímo ve: 

• školní jídelně, Brno, příspěvkové organizaci, Masarova 11, Brno, 628 00; tel.: 544 210 139, 

e-mail: sjmasar@volny.cz ; http://www.jidelna-masarova.cz 

• školní jídelně Horáckého náměstí 13, Brno, 621 00; tel.: 541 225 379, 725 557 850; 

e- mail: jidelna@zshoracke.org, http://www.zshoracke.org 

4 Výdej stravy 

 pokrmy jsou v gastronádobách umístěny ve vyhřívacím pultu nebo v konvektomatu 

 doba výdeje nesmí překročit 4 hodiny od dohotovení pokrmu; při výdeji je třeba používat 

vhodné nástroje pro manipulaci se stravou (vidlice, naběračky, rukavice); vydávané pokrmy 

musí mít teplotu vyšší než  +60 °C 

5 Zajištění bezpečnosti a pravidla chování strávníků 

5.1 Pravidla chování strávníků a pedagogů zajišťující dohled nad dětmi/žáky 

 děti/žáci přicházejí do školní jídelny – výdejny v doprovodu pedagoga 

 při čekání na jídlo zachovávají děti/žáci pravidla slušného chování 

 dohled ve školní jídelně -výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří dbají na  bezpečnost 

a ochranu zdraví, na ochranu před rizikovým chováním 

 v prostorách školní jídelny – výdejny dodržují děti/žáci pravidla slušného a bezpečného 

chování a při jídle pravidla slušného stolování; při přenášení jídla se strávníci chovají 

ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu; jídlo 

a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě 

 dětem/ žákům je zakázáno přinášet do školní jídelny - výdejny zbraně, nebezpečné předměty,  

zdravotně rizikové látky, případně jiné věci, které ohrožují bezpečnost 

5.2 Požadavky na zdravotní stav kuchařky a její osobní hygienu 

 před nástupem do zaměstnání se musí kuchařka podrobit preventivní prohlídce a musí mít 

vystaven zdravotní průkaz 
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 kuchařka je povinna hlásit ošetřujícímu lékaři každou změnu zdravotního stavu, která by 

mohla mít za následek kontaminaci výrobků 

 kuchařka nesmí mít při práci ve školní jídelně - výdejně žádné ozdoby rukou (prsteny, 

náramky), nehty musí být zastřižené 

 je nutné pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce 

na čistou (např. úklid, hrubá příprava), po použití WC; po manipulaci s odpadem při každém 

znečištění je nutno si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího (příp. 

desinfekčního) prostředku 

 je nutné nosit osobní ochranné pracovní prostředky, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a 

pokrývku hlavy; pracovní oděv musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn 

 v průběhu práce na pracovišti nesmí pracovník provádět toaletní a kosmetické úpravy 

zevnějšku 

 platí zákaz kouření a zákaz vstupu cizích osob na pracoviště 

 pracovní oděv a občanský oděv se ukládá odděleně 

 je třeba dbát o to, aby stropy, římsy a topná zařízení byly zbavovány prachu; podlaha a okna 

musí být pečlivě čištěny; okna musí být opatřeny sítěmi proti vnikání hmyzu a ptactva do 

pracovní místnosti 

5.3 Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen, zajistit: 

 aby práci ve školní jídelně - výdejně vykonávaly jen osoby zdravotně způsobilé 

 osobní ochranné a pracovní pomůcky 

 aby pověření pracovníci byli seznámeni s hygienickými požadavky práce ve školní jídelně -

výdejně 

 podmínky pro osobní hygienu; prostory na uložení pracovního a soukromého oblečení 

6 Zacházení s majetkem školní jídelny - výdejny stravy 

 dítě/žák má právo užívat zařízení školní jídelny – výdejny v souvislosti se stravováním a  je 

povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny - výdejny 

 dítě/žák nemanipuluje s vybavením školní jídelny - výdejny bez přítomnosti pedagogů 

 strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny - výdejny 
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 úmyslné poškození majetku školní jídelny - výdejny zákonní zástupci dítěte/žáka nahradí, 

nebo nechají opravit na vlastní náklady, a to v nejbližším možném termínu bez zbytečných 

odkladů 

7 Závěrečná ustanovení 

 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny byl projednán a schválen ředitelem školy. 

 Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel 

školy tento Vnitřní řád školní jídelny - výdejny následujícím způsobem: webové stránky 

školy; v tištěné podobě u vchodů do budov školy, pro zaměstnance školy na sdílených 

dokumentech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 30. 8. 2021  

 

                                                                                 -----------------------------  

                                                                                   Mgr. Tomáš Musil 

                                                                                             ředitel školy 
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