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Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví; vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování; vyhláškou č. 602/2006 Sb. 

(137/2004 Sb.), o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných; nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 

852/2004; vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a dalšími obecně platnými 

předpisy a vnitřními předpisy školy. 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Č.j. 81/2022 

Vypracoval/a: PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy 

Schválil/a: PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne ---- 

Směrnice nabývá platnosti ode dne 1.9.2022 

Zrušena směrnice  č.j. 53/202 ze dne 1. 9. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 
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1 Základní ustanovení 

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. a 

vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 602/2006 Sb. 

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin 

a spotřebním košem. Proces přípravy jídel, jejich expedice a výdej je sledován podle systému 

kritických bodů HACCP. 

V rámci závodního stravování se zaměstnancům školy poskytuje v souladu s vyhláškou MŠMT č. 

107/2005 Sb., ve znění novely z 1.9.2017 během pracovní směny jedno hlavní jídlo – oběd. Jídla 

podávaná v rámci závodního stravování konzumují zaměstnanci, dle § 2 odst. 9 vyhlášky MŠMT č. 

107/2005 Sb., ve znění novely z 1.9.2017, výhradně ve školní jídelně. 

2 Školní jídelna 

SOŠ a SOU Kaplice – školní jídelna 

• Výdejna, Pohorská 86 

• Výdejna, Linecká 368 

• Vývařovna a výdejna Slovanský dům, Náměstí 41 

3 Kategorie strávníků 

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku, dosaženého v daném školním 

roce: 

Strávníci 15 a více let: Snídaně 20,- Kč 

    Oběd  44,- Kč 

    Večeře  41,- Kč 

4 Práva a povinnosti strávníků 

a) Školní jídelna zajišťuje stravování pro vlastní a bývalé zaměstnance, žáky SOŠ a SOU a 

ubytované žáky na domově mládeže. 

b) Žák ubytovaný ve školském ubytovacím zařízení má právo podle § 4 vyhlášky 107/2005 Sb., o 

školním stravování denně odebrat hlavní jídla (oběd a večeře) a doplňková jídla (snídaně, 

přesnídávka, svačina a druhá večeře od 15 let). Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých 

strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků, mohou strávníci uvedení v odstavci 6 

nebo 7 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování denně odebrat pouze snídani a hlavní 

jídla, a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních normativů určených pro 
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všechna jim náležející jídla podle odstavce 6 nebo 7 (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, 

večeře a druhá večeře) = nebudou dostávat doplňková jídla. 

c) Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným 

způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude 

prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen. 

d) Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného 

stolování. 

e) Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by 

mohly způsobit jeho pád.  

f) Jídlo se konzumuje u stolu zásadně vsedě.  

g) Školní jídelna připravuje stravu žákům a pracovníkům školy pouze ve dnech školního 

vyučování. Zaměstnanci s platnou pracovní smlouvou mají nárok na oběd se sníženou cenou 

pouze ve dnech, kdy odpracují min. 3 hodiny. Pokud studenti onemocní, mohou si dotovaný 

oběd odebrat do jídlonosiče pouze v první den nemoci, ostatní obědy je bezpodmínečně 

nutné odhlásit. Za odhlašování stravy zodpovídá každý strávník sám nebo jeho rodiče. 

Neodhlášená strava může být strávníkovi doúčtována plnou částkou, tj. včetně provozních 

nákladů. 

h) Nevyzvednutá a řádně neodhlášená strava je rozdána strávníkům na přídavek, finanční ani 

věcná náhrada se neposkytuje. Pokud strávník pokračuje ve studiu na naší škole i v dalším 

školním roce, je automaticky přihlášen na obědy ve stejném rozsahu jako v minulém školním 

roce. Každou změnu musí strávník neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny. Týká se to 

zejména ukončení stravování v průběhu školného roku nebo předčasného ukončení studia 

a tím i stravování. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky 

odhlášen. Vývařovna v tuto dobu nevaří. 

i) Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, 

odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. 

Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled podlahu ihned 

vytřít a vysušit. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle 

vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní ošetření (zápis o 

úrazu, zápis do knihy úrazu) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, 

ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. 

Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.  

j) Odběr stravy je samoobslužný.  

k) Je zakázáno vynášet z jídelny jakékoli nádobí a příbory.  

l) Ve všech prostorách je zakázáno kouření.  
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m) Chování ve vývařovně musí odpovídat zásadám slušného chování. Dozor zajišťuje příslušný 

pedagogický pracovník. 

5 Výdej stravy 

Žáci a zaměstnanci SOU se stravují v jídelně na Pohorské 86. 

Žáci a zaměstnanci SOŠ se stravují v jídelně Linecká 368. 

SNÍDANĚ mají žáci z domova mládeže od úterý do pátku ve výdejně, Pohorská 86 od 6.30 do 7.00 

hod.  

OBĚDY 

SOŠ Školní jídelna-výdejna, 

Linecká 368 

SOU Školní jídelna-výdejna, 

Pohorská 86 

Vydávání oběda 11.30-12.15 Vydávání oběda TEV 11.25-11.55 

  Vydávání oběda OVY 10.45-11.30 

 

VEČEŘE se pro žáky z domova mládeže vydávají ve výdejně v domově mládeže v době od 17.30 do 

18.00 hod. vždy od pondělí do čtvrtka a dle stanoveného školního vyučování. 

Strava se připravuje pouze ve dnech školního vyučování. Strávníci jsou povinni dodržovat dobu 

výdeje.  

Mimořádný výdej mimo uvedenou dobu je možný pouze po domluvě s vedoucí ŠJ. 

Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době 

jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve 

škole. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést 

v jídlonosiči zákonný zástupce žáka. 

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá 

nárok na zvýhodněné stravování. 

6 Přihlašování ke stravování 

Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění „přihlášky ke stravování“, po zakoupení čipu a 

zaplacení stravného kdykoliv během školního roku. 

Obědy se přihlašují a odhlašují u vedoucí školní jídelny osobně, popř. telefonicky (tel.č. 770 158 133), 

nebo přes webové stránky www.strava.cz. 

http://www.strava.cz/
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Volba objednání stravy přes internet z domova, ale i telefonicky se z důvodu normování provádí 

nejpozději do 12.00 hodin předešlého dne, a to pouze v pracovní dny (PO-PÁ) – telefon 770 158 133. 

Nárok na výdej stravy prokazuje strávník bezkontaktním čipem nebo v případě zapomenutí náhradní 

stravenkou, kterou si vyzvedne u vedoucí ŠJ. 

Ztrátou čipu se neztrácí hodnota přihlášené stravy, ale je nutné zakoupit čip nový. 

POKUD STRAVNÉ NEBUDE UHRAZENO VČAS, JÍDELNA NENÍ POVINNA STRAVOVÁNÍ POSKYTOVAT.  

Přihlásit a odhlásit oběd lze na příslušné internetové adrese. Strávník si může přihlásit a odhlásit oběd 

osobně nebo telefonicky týž den, a to do 12 hodin.  

Strava se odhlašuje nejpozději den předem vždy do 12.00 hod. na následující den. 

7 Platba za stravování 

Způsob úhrady stravného probíhá prostřednictvím inkasa, platba hotově bude přijímána pouze 

výjimečně. K 20. dni v měsíci se platí záloha na další měsíc, která se případně snižuje o aktuální 

přeplatek. Poslední platba zálohy v daném školním roce se uskuteční v květnu, a to na červen, první 

platba zálohy na nový školní rok se uskuteční v srpnu, a to na září.  

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném 

případě nelze oběd objednat.  

Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kde neodpracuje alespoň 3 

hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.  

Jídelní lístek bude vyvěšen vždy na webových stránkách školy a na nástěnce před školní jídelnou na 

14 dní, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.  

Změna jídelníčku je vyhrazena.  

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit. V jídelním lístku jsou zapsány alergeny za 

každým chodem (např. A: 01,07….). Alergen je vždy napsán jednou, i když se v jídle vyskytuje vícekrát. 

Případné změny alergenů v jednotlivých jídlech jsou vždy uvedeny na jídelním lístku vyvěšeném před 

výdejnou stravy. 

 

 

 

Kaplice 1. 9. 2022 
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……………………………………..      ……………………………………….. 

PhDr. Zdeňka Lovčí       vedoucí školní jídelny 

ředitelka školy   


