
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
a mateřská škola logopedická

Schola Viva, o.p.s.
Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, tel./fax:

583 217 488,
e-mail: viva@schola-viva.cz, http://www.schola-viva.cz

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl O, vložka 46.

Řád školní jídelny
Č.j. Ř-ŘŠJ-2/2021
Vypracoval: Dana Fabianová
Schválil: Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc.
Na provozní poradě projednáno dne 11. 1. 2022  
Seznámení s vydáním směrnice dne 11. 1. 2022  
Směrnice vyhlášena dne 1. 1. 2022
Směrnice nabývá platnosti dne 1. 1. 2022
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022
Směrnice zrušuje směrnici ze dne 1. 9. 2021

Provozní řád školní jídelny

Úvodní ustanovení
Řád školní jídelny je součást organizačního řádu školy. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření
spojených s provozem místnosti školní jídelny, určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných
potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Jídla  podávaná  v rámci  školního  stravování  konzumují  strávníci  v provozovnách  školního
stravování. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Stravování v mateřské škole
 Stravování MŠ od 1. 9. 2021 probíhá ve třídách MŠ (přesnídávka, oběd, svačinka)
 Přesnídávka pro MŠ je v 9:00 hodin, příprava probíhá ve výdejně.
 Strava se převáží z výdejny v uzavřených boxech v určený čas do třídy
 Obědy pro MŠ se připraví ve výdejně a ve 12 hod. se převáží v tabletových portech do tříd MŠ
 Svačinka pro MŠ se připravuje ve výdejně a ve 14 hodin se převáží v  uzavřených boxech do

tříd MŠ 
Strava se převáží z výdejny za dodržení všech hygienických podmínek a za dodržení systému HACCP



Výdejní doba

Přesnídávky pro MŠ 9.00 

Výdej obědů ZŠ 12.00 – 14.00

Svačinky pro MŠ   14.00 

Ceny stravného
Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka
jsou upraveny i výživové a finanční normy.

PŘESNÍDÁVKA MŠ

3-6 let 10,00 Kč

7-10 let 12,00 Kč

OBĚD MŠ, ZŠ

3 – 6 let 26,00 Kč

7 – 10 let 30,00 Kč

11 – 14 let 32.00 Kč

15 a více let 35.00 Kč

OBĚD - ZAMĚSTNANCI

obědy - zaměstnanci 39,00 Kč

Příspěvek zaměstnavatele 39,00 Kč

obědy zaměstnanců celkem    78.00 Kč

SVAČINA  MŠ

3-6 let 10,00 Kč

7-10 let 11,00 Kč

OBĚDY ODEBRANÉ V DOBĚ NEMOCI

zaměstnanci 78,00 Kč

žáci 78,00 Kč

Platba stravného

Platba probíhá svolením k inkasu - číslo účtu 43-4279970247/0100 . Variabilní symbol je evidenční 
číslo strávníka, které určí vedoucí ŠJ.
Ve výjimečných případech je povolena platba v hotovosti u vedoucí jídelny.



Odhlášky a přihlášky ke stravování

Odhlášky a přihlášky stravování jsou přijímány nejpozději den dopředu od 7.45 do 10.45 hod osobně
nebo  telefonicky  na  čísle  – 734 595 978,  nebo  na  čísle  583 214 153. První  den  neplánované
nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole. Další dny je
nutno  obědy  odhlásit,  pokud  tak  není  učiněno,  platí  strávník  plnou  cenu  oběda.   Neodhlášený
a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Všeobecná ustanovení
 Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy
 Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně
 Do jídelny doprovází děti vyučující učitel poslední hodiny
 Aktovku si děti odkládají do určené šatny
 Dozor dbá, aby se děti chovaly slušně, vzájemně se nepředbíhaly
 Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních

stravovacích návyků.

Dozírající pracovníci:
 Regulují osvětlení a větrání
 Sledují odevzdání nádobí strávníky na určené místo, roztřídění nádobí
 V případě rozbití nádobí nebo polití podlahy zajistí dozor bezpečnost dětí tak, aby na

znečištěné místo nevstupovalo a okamžitě zajistí odstranění.
 Strávníkům je vydáván celý oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke

konzumaci celého vydaného jídla a vracení k dojídání. 

Běžný úklid školní jídelny zajišťují pracovnice školní jídelny a pracovnice technického úseku.

Zvýšená hygienická opatření v době COVID – 19. 
 Žáci přicházejí do jídelny společně s učitelkou po jednotlivých třídách
 Na sociálních zařízeních si všichni žáci umyjí ruce
 Těsně před vstupem do jídelny si žáci i dospělí vydezinfikují ruce
 Žáci i dospělí si odebírají stravu – příbory jsou hygienicky baleny do ubrousků (celá sada)
 Nápoje jsou připraveny ve sklenicích a dětem a žákům je vydává určený pedagogický dozor

nebo personál jídelny (děti a žáci se nemohou obsluhovat samy)
 Po obědě vycházejí  žáci  směrem do koridoru,  aby  se  zamezilo  styku jednotlivých tříd  ve

vstupní chodbě.

Správce jídelny: Dana Fabianová
                     Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc.

                ředitel školy 

V Šumperku 1. 1. 2022
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