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1 Vydání vnitřního řádu, prokazatelné seznámení, informování, zveřejnění 
§ 30 odst. 1, § 30 odst. 4 školského zákona 
- ředitel školní jídelny vydal vnitřní řád školní jídelny  
- ředitel výdejny vydal vnitřní řád výdejny  
- s vnitřním řádem školní jídelny/výdejny jsou prokazatelně seznámeni strávníci  
- s vnitřním řádem školní jídelny/výdejny jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci  
- o vydání a obsahu vnitřního řádu školní jídelny/výdejny jsou informováni zákonní zástupci strávníků  
- vnitřní řád je zveřejněn na přístupném místě ve školní jídelně nebo výdejně  

 

2 Obsah vnitřního řádu 
§ 30 odst. 1 školského zákona, § 2 odst. 2 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- jsou stanoveny podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků (např. právo výběru jídel, právo na 

dietní stravování, právo na určitý počet jídel v rámci dne) 
 

- jsou stanoveny podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců strávníků (např. právo 
požádat o prominutí úplaty za školní stravování žáka, právo podat stížnost na kvalitu nebo způsob 
poskytování školního stravování; povinnost hradit úplatu za školní stravování v určité lhůtě) 

 

- jsou stanoveny podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zaměstnanců školní jídelny/výdejny a 
strávníků, jejich zákonných zástupců 

 

- provoz a vnitřní režim školní jídelny/výdejny (pravidla vstupu strávníků a „cizích strávníků“, pravidla 
výdeje jídla do jídlonosičů) 

 

- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků a jejich ochrany před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (např. pravidla vykonávání dohledu nad 
strávníky) 

 

- podmínky zacházení s majetkem školní jídelny/výdejny ze strany strávníků   
- podmínky poskytování školního stravování (pravidla výběru jídel, přihlašování a odhlašování jídel v daný 

den) 
 

- podmínky poskytování dietního stravování  
 

3 Výživové normy 
§ 1 odst. 2, § 2 odst. 8 a odst. 10, příloha č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- ředitel školní jídelny kontroluje, zda jsou dodržovány výživové normy  
- ředitel výdejny kontroluje, zda jsou dodržovány výživové normy  
- jsou dodržovány výživové normy i v případě, kdy školní jídelna nebo výdejna poskytuje více druhů jídel 

(s výjimkou dietního stravování) 
 

- školní jídelny/výdejna uchovává údaje o plnění výživových norem nejméně po dobu jednoho 
kalendářního roku 

 

 

4 Úplata za školní stravování  
§ 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- ve veřejných školních jídelnách/výdejnách je úplata (finanční normativ) stanovena v hranicích finančního 

limitu 
 

- ve veřejných školních jídelnách/výdejnách se finanční normativ v rámci dietního stravování stanoví podle 
cen potravin, které daná dieta vyžaduje 

 

- ve veřejných školních jídelnách/výdejnách je úplata za školní stravování dětí, které ve školním roce 
dosáhnou 7 let věku, stanovena v rámci finančního limitu pro strávníky od 7 let do 10 let 

 

- ve veřejných školních jídelnách/výdejnách je stanovena záloha na úplatu nejvýše na dva měsíce, 
nedohodne-li se školní jídelna/výdejna se zákonným zástupcem strávníka nebo zletilým strávníkem jinak 

 

- v soukromých a církevních školních jídelnách a výdejnách může být úplata za školní stravování odlišná od 
finančního normativu 

 

 


