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7) V případě neodhlášeného stravného od druhého dne nepřítomnosti, bude účtována úhrada 
ostatních nákladů (plná cena oběda).  

8) Úklid prostor školní jídelny a kuchyně zabezpečuje paní Romana Tomášová.  

9) Při poškození či zničení majetku bude postupováno jako v ostatních prostorách školy.  

10) Tento Vnitřní řád ŠJ při ZŠ je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl projednán s pracovnicí, která 

je zodpovědná za výdej stravy ŠJ při ZŠ.  

 

 

Mgr. Lucie Tomášková          Romana Tomášová 

     ředitelka                                     pracovnice zodpovědná za výdej ve ŠJ 

 
 
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 2021/2022  
 
Vyplývá ze:  

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,  
vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů, 
platných hygienických předpisů  
 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti 1.9.2021  

1) Každý žák základní školy (dále jen ZŠ) má možnost stravovat se ve školní jídelně (dále jen ŠJ) a má právo 
odebrat oběd v souladu s vyhláškou č. 107 /2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.  

2) Výdejní doba obědů je od 11:40 do 13:00 hodin; vzhledem k akcím školy může být výdejní doba 
upravena.  

3) Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny Libčany a platby obědů jsou prováděny na základě finančních 
normativů: žáci ZŠ 7 – 10 let platí 25- Kč /oběd; žáci 11 - 14 let platí 27,- Kč/oběd.  

4) Úhrada obědů je prováděna zákonnými zástupci bankovním převodem na účet ZŠ Boharyně          
č. ú.1085900319/0800, Česká spořitelna, a.s. vždy do 15. dne na daný měsíc.  

5) Chování žáků v jídelně musí být v souladu se školním řádem školy pro žáky (před příchodem do ŠJ si žák 
umyje ruce; při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů paní vychovatelky; po skončení oběda zasune 

židli, odnese použité nádobí). Žáci nesmí odnášet jídlo z prostoru jídelny. Domů si odnášejí trvanlivé 

potraviny nebo ovoce, které jsou součástí oběda (jogurt, ovocná tyčinka apod.).  

6) V případě nemoci je možné odhlásit obědy osobně i telefonicky na č. 608876222 do 10 hod. (oběd však 
bude odhlášen až pro následující den). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených 

nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit. Obědy do přinesených nádob je možné 

vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj. pouze první den nemoci. Výdej do jídlonosičů dle rozvrhu hodin 

po skončení poslední vyučovací hodiny (pondělí, čtvrtek, pátek od 11,40hod., úterý, středa od 12,00 hod.)  
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