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Provozní řád ŠJ ZŠ Semčice 
 

1. Údaje o zařízení 
 
Adresa:   Školní jídelna Masarykovy základní školy a mateřské školy Semčice 
   Semčice 3, 294 46 
Telefon:  326 388 405 
Zřizovatel:  Obec Semčice, IČO: 238597 
Provozovatel:  Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice 
 IČ:   75032899 
Typ jídelny:  jeden druh hlavního jídla denně – oběd 
Kapacita:  220 uvařených obědů denně 
Odpovědná osoba:   Alexandra Grüter 
 
2. Organizační řád 

• kuchyň ZŠ zajišťuje stravování pro děti, zaměstnance a bývalé zaměstnance v důchodu 

• stravovat lze všechny zaměstnance, jen pokud jsou v zaměstnání, v době nemoci nebo 
dovolené není nárok na stravu 

• žáci se přihlašují formou Přihlášky ke stravování, kterou obdrží od vedoucí školní jídelny nebo 
na webových stránkách školy 

• dle vyhlášky Ministerstva školství č. 107 z roku 2005 o školním stravování a po dohodě 
s Obecním úřadem v Semčicích byla stanovena výše poplatků a normativu ceny potravin na 
přípravu jednoho oběda ve školní jídelně při Masarykově základní škole Semčice od 01.09.2022 
takto: 

o I. kategorie:  strávníci 7 – 10 let  28,- Kč 
o II. kategorie:  strávníci 11 – 14 let  30,- Kč 
o II. kategorie:  strávníci 15 a více let  32,- Kč 

Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku dosaženého ve školním roce. 

• pitný režim pro žáky je zajištěn po celou dobu vyučování a je hrazen z fondu žáka 

• přihlášení žáků a zaměstnanců ke stravování je nutné provést den předem, případně nejpozději 
do 7.00 hodin druhého dne (326 388 405, mobil vedoucí školní jídelny, e-mailem) 

• odhlášení žáků a zaměstnanců od stravování je nutné provést den předem, případně nejpozději 
do 7.00 hodin druhého dne (326 388 405, mobil vedoucí školní jídelny, e-mailem) 

• v případě onemocnění strávníků je možné odebrat první den nemoci stravu do  jídlonosičů 
v době od 11.00 do 12.00 hodin, za další dny nepřítomnosti již není nárok na školní stravování. 
Pokud není oběd včas odhlášen, uhradí strávník službu dle finančního normativu 

• do jídlonosiče se může vydat strava i zaměstnancům školy, kteří si ji mohou sníst mimo jídelnu, 
pro jídlonosiče je vyhrazeno místo ve školní jídelně, kde si je zaměstnanci mohou vyzvednout 

• žáci jsou povinni stravu sníst ve školní jídelně a nevynášet zbytky ven, výjimkou je čerstvé ovoce 
a zelenina, na které dostávají igelitové sáčky 

• Stravné se platí bezhotovostně k 25. dni předchozího měsíce prostřednictvím účtu 
484752339/0800, ve výjimečných případech v budově školy – do téhož data.  
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• organizace výdeje stravy je zajištěna takto:  
 

obědy 11.00 – 13.15 hod., jídelna ZŠ 
 
 

Dodržování zásad chování ve školní jídelně 
 
Všichni strávníci i zaměstnanci organizace jsou povinni uposlechnout pokynů orgánů hygienické a 
protiepidemiologické služby, směřujícím k zabezpečení hygieny a k zabránění vzniku a šíření 
přenosných nemocí. 
 

• školní kuchyně má přilehlou jídelnu 

• za čistotu stolů a podlah odpovídá uklízečka 

• strávníci vstupují do školní jídelny podle rozvrhu výdeje stravy s průkazkou ke stravování 

• dodržují předpisy o hygieně při společném stravování, v prostoru jídelny zachovávají čistotu a 
klid, své místo opouští vždy uklizené 

• bez odkladu si podle pracovníka školní jídelny odeberou oběd 

• oběd konzumují vsedě a použité nádobí vrátí na určené místo 

• v případě, že jídlo z talíře vylijí, upozorní pracovníka školní jídelny nebo dohled, případně po 
sobě uklidí 

• řídí se pokyny zaměstnanců školní jídelny a pedagogických pracovníků, kteří zde mají dohled 

• pedagogický dohled nad žáky ZŠ zajišťuje přítomný pedagog nebo vychovatelka ŠD, kteří je do 
školní jídelny přivádí. Odpovídá za chování žáků po celou dobu jejich pobytu v prostorách 
jídelny 

• do prostoru školní jídelny mají přístup pouze strávníci a rodiče, kteří jdou pro oběd nemocnému 
dítěti (do 12.00 hodin) 

• chování žáků ve školní jídelně se řídí ustanovením školního řádu 

• při vážném porušení provozního řádu může vedoucí školní jídelny strávníka ze stravování 
vyloučit 
 
 
 
Alexandra Grüter      Mgr. Jana Kočová 
vedoucí školní jídelny         ředitelka školy 

 
 
V Semčicích 01.08.2022 
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