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          Příloha č. 2 

Vnitřní řád školní jídelny 

(1/7/2022) 

1. Stravování žáků a studentů 

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, nařízením EU č. 2016/679, 

v platném znění, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění,  

vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě, v platném znění, a 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 

Přihláška ke stravování je povinná pro stravování ve školní jídelně. Přihláškou ke stravování 

potvrzuje zletilý strávník (žák) nebo zákonný zástupce strávníka (žáka), že byl seznámen 

s obsahem vnitřního řádu ŠJ a s podmínkami školního stravování. 

Vnitřní řád ŠJ je k dispozici na nástěnce v prostorách školní jídelny, na internetových stránkách 

školy www.stredniskolastraznice.cz, nebo u vedoucí školní jídelny. 

2. Základní práva, povinnosti a pravidla strávníků 

- Každý žák má právo na jeden oběd v rámci školního stravování.  

- Strávník ubytovaný na domově mládeže má nárok na celodenní stravu. 

- Nárok na hmotné zabezpečení („dotovanou stravu“) má žák pouze po dobu jeho pobytu 

ve škole a školském zařízení a dále první den neplánované nepřítomnosti ve škole. 

- Žáci dodržují pravidla slušného chování, řídí se pokyny pedagogického dohledu a 

jiných oprávněných osob, nedopouští se projevů šikany a rasismu.  

- Žáci si před vstupem do školní jídelny umyjí a vydezinfikují ruce. 

- Žáci dodržují rozpis příchodu na stravu pro jednotlivé třídy. 

- Žáci se řadí do fronty dle pokynů dohledu, nepředbíhají ostatní strávníky. 

- Stravování probíhá v následující době: 

• snídaně:  od 6.30 hod. do 7.20 hod.  

• obědy:   od 11.10 hod. do 13.20 hod.  

• večeře:  od 17.00 hod. do 18.15 hod.  

- Jídlo a nápoje podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci v jídelně. 

Vydávané jídlo je určeno k okamžité spotřebě. 

- Strávníci jsou povinni odnášet veškeré použité nádobí na místo k tomu určené a 

označené, neodnáší nádobí z jídelny. 

- V době vydávání stravy je zakázáno nestravujícím se osobám pobývat v jídelně. 

3. Přihlašování a odhlašování stravy 

- Jídelníček je zveřejněn na internetových stránkách školy, v jídelně a objednávkovém 

boxu. 

- Každý strávník má automaticky na začátku měsíce přihlášen oběd č.1, změnu na oběd 

č.2 a odhlášení si provádí strávník sám. 

- Při odběru stravy strávníci vždy předloží čip. Čip lze zakoupit u vedoucí školní jídelny 

p. Martykánové. V odůvodněných případech je možné vyzvednutí náhradní stravenky 

u vedoucí školní jídelny. 



 Vnitřní řád školní jídelny 

 
 

- Běžné odhlášky lze provádět prostřednictvím internetového portálu (www.strava.cz) 

nebo pomocí objednávkového terminálu, který je umístěn ve vestibulu školy dva dny 

předem do 12.00 hodin. 

- Pouze při náhlém onemocnění je možné odhlásit stravu do 6.30 hod. ráno téhož dne. 

Odhlášky lze řešit operativně na tel. 518 395 433, 518 395 432, SMS na tel.                    

702 013 776, nebo přes e-mail: jidelna@stredniskolastraznice.cz 

- Odhlášení večeře na daný den je možno do 13.00 hod. a to pouze v případě nemoci nebo 

odjezdu žáka. Snídani na další den nutno odhlásit do 13.00 hod. předchozího dne u 

vedoucí školní jídelny. 

- Pokud stravu již nelze první den neplánované nepřítomnosti ve škole odhlásit, je 

možnost vyzvednutí oběda v době od 10.30 do 11.00 hod. 

- Pokud si žák v době své nepřítomnosti stravu neodhlásí, bude mu tato účtována, dle 

platných právních předpisů, od druhého dne nepřítomnosti za cenu „nedotovanou“ (bez 

nároku na hmotné zabezpečení).  

- Trvalé odhlášení stravy, příp. trvalé odhlášení některých dnů v týdnu je třeba nahlásit 

paní Bc. Miroslavě Martykánové v kanceláři školní jídelny na SŠ Strážnice, J. Skácela 

890, tel. 518 395 433, nebo na výše uvedeném e-mailu. Žáci, kteří jsou ubytováni na 

domově mládeže, musí mít odhlášení potvrzeno písemně vychovatelem domova 

mládeže 

- Za odhlášení stravy si každý strávník zodpovídá sám. 

4. Účastníci stravování  

- Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a školském 

zařízení 

- Umožňuje závodní stravování vlastních zaměstnanců školy. 

- Stravování cizích strávníků - obědy pro cizí strávníky jsou vydávány v době od 11.30 

do 12.00 hod, cizí strávníci oběd konzumují na vyhrazeném místě ve školní jídelně.  

5. Platby za stravu a ubytování 
             

- Platba za stravu (neubytovaní žáci), ubytování a celodenní stravu dohromady 

(ubytovaní žáci) se provádí trvalým příkazem zálohově měsíčně předem.  

- Bezhotovostní platba na účet SŠ Strážnice, J. Skácela 890,  

č. účtu 123-7902810207/0100. 

- Pro identifikaci platby nutno uvést variabilní symbol (je uveden na přihlášce ke 

stravování), jméno a příjmení žáka. 

- Hotovostní platba pouze ve výjimečných případech nebo u zahraničních studentů bez 

českých účtů (nelze platit v cizí měně). 

- Vyúčtování za stravu a ubytování bude provedeno ke konci školního roku a to      

 k  30. 6. 20xx. Přeplatky budou vráceny na účty uvedené na přihlášce ke stravování. 

6. Ostatní ustanovení 

- Pro kontrolu dodržování kázně a pořádku stanoví zástupce ředitele pro teoretické a 

praktické vyučování dohled pedagogických pracovníků. 

- Probíhá-li v jídelně, v době mimo výdeje stravy, přednáška nebo jiná činnost se stravou 

nesouvisející, je vstup do jídelny zakázán. 

- Každou činnost, která nesouvisí se stravováním je nutno předem projednat s vedoucí 

školní jídelny. 

- S tímto vnitřním řádem seznámí třídní učitel žáky při zahájení školního roku. 

mailto:jidelna@stredniskolastraznice.cz
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- V případě hromadné akce (např. výletu, praxe apod.), třídní učitel oznámí vedoucí 

školní jídelny 48 hodin předem, kolik žáků neodebere stravu. 
 

7. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID - 19 

- V případě výskytu infekčních onemocnění COVID – 19 je postupováno dle manuálu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

- Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy 

- Neumožnit samoobslužně výdej příborů z hromadného zásobníku a využívání 

samoobslužných bufetů (polévka, nápoj)  

8. Závěrečná ustanovení 

- Připomínky a dotazy mohou strávníci, rodiče/zákonní zástupci řešit v kanceláři vedoucí 

školní jídelny, telefonicky nebo mailem. 

- Jídelní lístek je umístěn na nástěnce u jídelny, zveřejněn na internetových stránkách 

školy a objednávkových terminálech. Změna jídelního lístku je vyhrazena. 

- Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i cizí 

strávníci.  

- Strávníci, kteří budou hrubě nebo opakovaně porušovat tento řád, budou ze stravování 

vyloučeni 

 

 

Ve Strážnici dne 30. 6. 2022      Ing. Petra Fialová, v. r. 

Vypracovala: Bc. Miroslava Martykánová          ředitelka školy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


