
Základní škola a mateřská škola Lučina
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Tel.: +420 558 689 139
Mobil: +420 773 127 056

E-mail: zs.lucina@seznam.cz
Web: www.zs-lucina.cz

Lučina č.p. 2,  PSČ 739 39, IČO 70982961

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz školní jídelny se řídí:

- školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění  pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve 
znění pozdějších předpisů, aktualizované úplné znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. K 
1.1.2007.

- vyhláškou 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 
předpisů

- nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin

- nařízením ES č.178/2002 o bezpečnosti potravin

- metodikou spotřebního koše

- systémem HACCP (systém kritických bodů)

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 
skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním 
stravování.

Adresa školy:  Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek-Místek, 
                          příspěvková organizace

     Lučina č.p.2
     739 39   LUČINA

Pracovníci: vedoucí ŠJ: Klusová Monika
           kuchařka:    Ilona Špoková
           kuchařka:    Alena Brňáková
           kuchařka:    Veronika Obručová



1) Provoz ŠJ
Pracovní doba:                6.00 – 14.30 hod.
Výdejní doba pro žáky a personál školy:  11.30 – 13.00 hod.  
Odběr do jídlonosičů:              11.00 – 11.30 hod.
Výdej pro cizí strávníky:             13.00 – 13.30 hod.

PROVOZNÍ DOBA VEDOUCÍ ŠJ :

vedoucí školní jídelny : Klusová Monika                    tel : 774 713 660

den od do přestávka úřední hodiny

PONDĚLÍ 07:00 15:30 11:10 – 11:40

ÚTERÝ 07:00 15:30 11:10 – 11:40  7:00 – 9:00

STŘEDA 07:00 14:30 11:10 – 11:40

ČTVRTEK 07:00 15:30 11:10 – 11:40 13:00 – 15:00

PÁTEK 07:00 12:30 11:10 – 11:40

2) Výše stravného
celodenní strava v MŠ : 32,- Kč/den
žáci ZŠ do 11 let          : 23,- Kč/den
žáci ZŠ nad11 let         : 24,- Kč/den
svačiny ZŠ                   : 14,- Kč/den
zaměstnanci                :  26,- Kč/den (+7,-Kč/den doplácí FKSP)
cizí strávníci                 : 57,- Kč/den 

3) Placení stravného
Placení stravného se provádí inkasem (vždy k 15. dni následujícího měsíce) nebo 
jednorázovým příkazem k úhradě (nejpozději do 15.dne v následujícím měsíci).
Podrobnější informace u vedoucí školní jídelny a na informační tabuli.
V případě nezaplacení obědů v řádném termínu nejsou obědy vydávány až do 
uhrazení dlužné částky.

4) Přihlášky a odhlášky ze stravování
Žák / strávník podává přihlášku ke stravování pouze jednou při začátku docházky a ve
dnech, kdy jídelna vaří je automaticky přihlášen. Pokud v průběhu docházky nastanou
nějaké změny ze strany žáka / strávníka, je nutné neprodleně informovat vedoucí ŠJ 
nebo kucyň, jinak bude strava účtována. 
Při jednodenní předem známé nepřítomnosti žáka po celou dobu vyučování je nutno 
oběd odhlásit. Pokud žák chybí jen několik vyučovacích hodin, bude mu oběd vydán 
nejpozději ve 13.00 hod. 
V případě nepřítomnosti musí být oběd odhlášen, při odhlášení z důvodu nemoci lze 
první den odebrat jídlo do jídlonosičů. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi 
účtován v plné výši za (nedotovanou cenu) tj.cena za stravu + 21,- Kč navíc. Odhlásit
stravu je možno nejpozději den předem od 08.00 do 13:00 hod. Stravu lze odhlásit
osobně ve školní jídelně, u vedoucí ŠJ nebo telefonicky na čísle vedoucí ŠJ  
774 713 660. 

5) Prázdniny a mimořádné uzavření ZŠ
V těchto dnech školní kuchyně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O 
termínech uzavření jsou zřizovatel OÚ Lučina a strávníci předem informováni.



6) Organizace provozu
Mytí rukou je možno přímo v jídelně, kde jsou umyvadla s dávkovači mýdla a 
jednorázové ručníky.  Každý žák si vezme příbor. Strava je vydávána pí kuchařkou u 
výdejního okénka. Pití si každý žák nalévá sám. Pokud má žák zájem o přidání stravy,
může jít k výdejnímu okénku a po domluvě s paní kuchařkou ( pokud je to možné) je 
mu strava přidána. Toto se vztahuje pouze na polévku a hlavní jídlo nikoli na přídavky 
( ovoce, saláty, müsli, jogurt…)Po konzumaci oběda strávníci odnáší použité nádobí 
na místo tomu určené. Zbytky jídla strávníci vždy odstraní z talíře do nádoby na zbytky
a příbor dají do nádoby na použité příbory. V případě menších dětí toto obstará 
personál ŠJ.

7) Dozor v     jídelně
Dohled nad žáky po dobu oběda je zajištěn pedagogickými pracovníky ZŠ. Strávníci 
jsou povinni řídit se pokyny dozoru popř. pokyny zaměstnanců školní jídelny. Strávníci
jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a 
společenskými pravidly při stolování.

8) Mimořádný úklid jídelny
Dojde-li během výdejní doby k vylití polévky, nápoje, k rozbití nádobí atd. žák je 
povinen to nahlásit učitelce,mající dohled ve školní jídelně. Ta zajistí úklid. Jedna z 
kuchařek po tuto dobu převezme dohled nad žáky v ŠJ.

9) Dietní stravování
Školní jídelna připravuje pro děti a žáky této školy i dietní stravování. Toto je možné 
jen na základě doložení písemného vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, že 
dítě má zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování. Zákonný zástupce podá s 
tímto vyjádřením žádost o přípravu dietního stravování vedoucí ŠJ. Další informace, 
instrukce a dotazy řeší ZZ s vedoucí ŠJ. Personál ŠJ je pod vedením nutričního 
terapeuta a je řádně proškolen.

10)Jídelní lístek
Je vyvěšen na každý týden v prostoru školní jídelny, na internetových stránkách a na
informační tabuli, naproti vchodu (zadní) do budovy.

11)  Dotazy, připomínky
Dotazy, podněty a připomínky týkající se ŠJ je možno řešit v kanceláři vedoucí ŠJ 
nebo přímo u ředitele školy. Ke skladbě jídelníčku, možné návrhy, recepty, pochvaly, 
připomínky, aj. je možné napsat anonymně do sešitu ŠJ, který je k dispozici žákům, 
učitelům i rodičům ve stojanu u informační tabule.

12) Závěrečná ustanovení
Dojde-li k závažnému porušení Provozního řádu jídelny, lze strávníka z dalšího 
stravování vyloučit (neplacení stravného, nevhodné chování v jídelně …). Strávníkům 
je zakázáno vstupovat do vyvařovacích prostorů školní kuchyně. Veškerá strava se 
konzumuje ve školní jídelně a neodnáší se mimo jídelnu. Obědy vydávané do 
jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě nikoli k uchovávání.

V Lučině dne 31.08.2018

        Mgr. Ilona Racková                                                       Klusová Monika
    ředitelka                                   vedoucí ŠJ



              


