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ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – Pracoviště Praha 4 
VNITŘNÍ SMĚRNICE ŠKOLY 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HLAVIČKA SMĚRNICE: F 04/Praha 4 

ČÍSLO VERZE: 001 

NÁZEV SMĚRNICE Řád školní jídelny 

DATUM VYDÁNÍ: 1. 1. 2021  

DATUM ÚČINNOSTI: 1. 1. 2021  

Skartační znak: V5 (po uplynutí platnosti)  

 
Školní jídelna Pracoviště Praha 4 je součástí Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie 

ČCE Praha, V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle.  

Zajišťuje stravování pro děti a žáky školy a celodenní stravování pro ubytované žáky na internátu 

včetně zajištění pitného režimu. Zároveň nabízí obědy zaměstnancům a dalším osobám (dále jen 

strávníkům).  

Provoz školského pracoviště jídelna se řídí Provozním řádem Mateřské školy a základní školy 

speciální Diakonie ČCE Praha, kde je režim jídelny definován v bodě d),  plánem systému 

kritických bodů pro školní jídelnu (HACCP), Provozním řádem školní jídelny. V návaznosti na tyto 

dokumenty je vydáván Řád školní jídelny – Pracoviště Praha 4. 

Kapacita: 60 
Provozní doba: 7:00 – 18:00 
Personální zajištění: kuchař, kuchařka, pomocnice v kuchyni 
Nadřízený pracovník: vedoucí školní jídelny 
Místo poskytovaných služeb: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle 
 
a) Jídelna zajišťuje obědy a svačiny pro žáky školy včetně zajištění pitného režimu, pro 

zaměstnance školy a stravu pro klienty a zaměstnance Střediska Diakonie ČCE Praha. 
 

b) Výdejní doba pro strávníky 
Snídaně    7:15 – 8:00 
Přesnídávka   9:30 – 10:00  
Oběd (odvoz)   11:00 – 11:15 
Oběd (ostatní)   11:15 – 12:25  
Svačina   14:30  
Večeře    17:00 
II. večeře pro žáka 15+ 17:00  
 

c) Obědy jsou vydávány pro žáky a zaměstnance školy od 11.15 do 12:25 ve školní jídelně. 
 

d) Ostatním strávníkům je jídlo vydáváno v době od 11:00 do 11:15. 
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e) Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu svých učitelů a pedagogů. 
 

f) Časový harmonogram postupně přicházejících tříd se aktuálně dojednává na pravidelných 
poradách pedagogických pracovníků. 

 
g) Organizace obsluhy při podávání jídla je v kompetenci jednotlivých třídních učitelů, kteří zvolí 

optimální způsob stolován s ohledem na postižení jednotlivých žáků. 
 

h) Strávníci jsou povinni se seznámit s Řádem školní jídelny a dodržovat ho. Rodiče jsou 
informování o vydání řádu školní jídelny. Řád školní jídelny je vyvěšen na přístupném místě 
ve vstupu školy. 
 

i) Rodiče, kteří chtějí přihlásit jejich dítě ke stravování, podají přihlášky ke stravování třídnímu 
učiteli do 10. září daného školního roku. Rodiče nově příchozích žáků v průběhu školního roku 
je mohou přihlásit ke stravování v den nástupu do školy. 

 
 

j) Evidenci přihlašovaných žáků ke školnímu stravování vede vedoucí THP ve spolupráci 
s vedoucím školní jídelny. 

 
k) Informace o cenách stravy jsou stanovené vnitřním předpisem G 05 O úplatě za předškolní a 

školní vzdělávání a zároveň jsou uvedené na webových stránkách školy 
www.skolapraha.diakonie.cz nebo na nástěnce u vstupu do školy. 
 

l) Stravu lze odhlásit nejpozději do 8.00 daného dne vedoucímu školní kuchyně. Odhlášení lze 
provést telefonicky nebo sms na číslo 737 654 787 či písemně vložením odhlášky do schránky 
umístěné na nástěnce u vstupu do školy.  
 

m) Rodič nebo zákonný zástupce žáka 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte si může 
vyzvednout oběd do vlastních nádob v době od 11:00 do 11:15 ve školní jídelně. Potom musí 
odhlásit obědy na celou dobu nemoci žáka. 
 

n) Vedoucí školní jídelny vede evidenci skutečně odebrané stravy, na základě, které účetní 
vystavuje fakturu.  Úhrada za stravování se děje zpětně do 15. následujícího měsíce ve výši 
hodnoty skutečně odebrané stravy. Za skutečně odebranou stravu se považuje i strava, která 
nebyla včas odhlášena dle tohoto předpisu.  
 

o) Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny s kuchařkou podle zásad racionální výživy a je 
pověšen ve vstupu do školy a na webových stránkách školy www.skolapraha.diakonie.cz. 
Jídelní lístek obsahuje informace o alergenech. 
 

p) Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na přístupném místě ve vstupu školy. Vedoucí školní 
jídelny pravidelně aktualizuje a předkládá ke schválení řediteli školy k 1. 9. návrhy na úpravu 
Provozního řádu školní jídelny, Plánu systému kritických bodů pro školní jídelnu (HACCP) a 
Řádu školní jídelny. 

 
 

V Praze dne 01.01.2021    Mgr. Milan Černý 
        ředitel školy 
 

 

 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/
http://www.skolapraha.diakonie.cz/

