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Řád

Vnitřní řád školní jídelny

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice.
Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám, bez souhlasu vedení

školy není povoleno.
Vytvořil/kontroloval Schválil Uvolnil

Jméno Mgr. Dita Sankotová Ředitel školy Manažer kvality

Datum 2. 7. 2018 2. 7. 2018 2. 7. 2018
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Vnitřní řád školní jídelny se řídí:

– 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 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,

– zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů,

– zákonem č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě,

–vyhláškou č. 430/2001 Sb.,o nákladech na závodní stravování a jejich 
úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových 
organizacích,

–vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 
úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky

–nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 
potravin.

–nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 169/2011, o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům

–vyhláškou č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 
výrobků, ve znění pozdějších předpisů
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Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní 
jídelně. 

2. Každý strávník je povinen respektovat platbu stravného danou 
provozem a vnitřním režimem školní jídelny.

3. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto 
vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při 
odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.

4. Žáci nebo zákonný zástupce má právo vnášet připomínky a podněty 
k práci školní jídelny u vedoucího školní jídelny nebo v kanceláři 
školy.

5. Zákonný zástupce má povinnost  v době nemoci žáka při odhlašování
obědů respektovat pravidla pro odhlašování obědů zejména dobu 
odhlašování obědů dané provozem a vnitřním režimem školní 
jídelny.

6. Výdej jídla probíhá u výdejního okénka, příbory, tác a nápoj je 
umístěn vedle výdejního pultu. Použité nádobí strávník odnáší 
k příslušnému okénku (příjem špinavého nádobí).

7. Při zapomenutí karty nebo čipu se strávník hlásí v kanceláři školní 
jídelny. Při ztrátě nebo zničení karty (čipu) je nutno zakoupit kartu 
(čip) novou v kanceláři školy.

8. Ve školní jídelně žáci dodržují školní řád a respektují dozor.

9. Nepovolaným osobám je vstup do kuchyně zakázán!
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Provoz a vnitřní režim školní jídelny

1. Stravné žáků

Záloha na stravné musí být uhrazena vždy do 20. dne v běžném měsíci na 
měsíc následující. Informace k platbě:

–bezhotovostní styk: číslo bankovního účtu je 19-7179120257/0100

–v hotovosti: pokladna školy

–variabilní symbol bude žákovi přidělen při přihlášení ke stravování a je 
stejný po celou dobu studia

– žák si zakoupí v pokladně školy kartu, která je nevratná, případně si 
zakoupí čip, který je vratný

– záloha bude proúčtována vždy v červenci běžného roku

2. Stravné zaměstnanců

Záloha na stravné musí být uhrazena vždy do 20. dne v běžném měsíci na 
měsíc následující. Informace k platbě:

• bezhotovostní styk: číslo bankovního účtu je 19-7179120257/0100

• v hotovosti: pokladna školy

• zaměstnanec si zakoupí v pokladně školy čip, který je vratný

• záloha bude proúčtována vždy v červenci běžného roku

3. Cizí strávníci 

Záloha na stravné musí být uhrazena vždy do 20. dne v běžném měsíci na 
měsíc následující. Informace k platbě:

• bezhotovostní styk: číslo bankovního účtu je 19-7179120257/0100

• v hotovosti: pokladna školy

• zaměstnanec si zakoupí v pokladně školy čip, který je vratný
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• záloha bude proúčtována vždy v červenci běžného roku

4. Cizí strávníci – platba fakturou

• strava je poskytována na základě platné smlouvy

• zálohová faktura na stravné je vystavena vždy 1. dne v měsíci

• vyúčtovací faktura je vystavena vždy k poslednímu dni v měsíci na 
základě skutečného počtu odebrané stravy

5. Výše stravného

Žáci 35 Kč

Zaměstnanci SPŠCH 31 Kč

Cizí strávníci 75 Kč

6. Výdej obědů – žáci, zaměstnanci, cizí strávníci

Pondělí–čtvrtek 11:15–14:15 hod

Pátek 11:15–13: 45 hod

Strava je vydávána na základě předložené stravovací karty nebo čipu 
u výdejního okénka.

7. Výdej stravy ve várnicích

Organizace si samy zajistí odvoz obědů na svoje náklady a svoje riziko. 
Výdej a odvoz proběhne od 10,45 do 11,00 hodin.

Organizace si samy zajistí várnice pro přepravu stravy odpovídající 
hygienickým normám a předpisům.

8. Příjem odhlášek a přihlášek
Stravu lze přihlásit nebo odhlásit  následujícími způsoby:

–použitím objednávkového boxu ve ŠJ,
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–pomocí internetu (strávník obdrží své uživatelské jméno, heslo a číslo 
zařízení v kanceláři školní jídelny) na www.strava.cz,

– telefonicky – tel. č. 464 629 645.

Obědy na běžný den se odhlašují nebo přihlašují nejpozději do 6:45 hod.

9. Žák nemá v době nemoci nárok na stravu, pouze je možné první den 
neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče, a to pouze v době 
od 11:15 do 11:30 hod. V době školního volna a prázdnin se žáci 
nemohou rovněž stravovat ve školní jídelně.

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!

10. Zaměstnancům školy lze poskytovat hlavní jídlo během odpracované 
směny, která trvala alespoň 3 hodiny. V době dovolené, nemoci 
a pracovní cesty nemá zaměstnanec nárok na stravu. V případě 
porušení musí zaměstnanec uhradit stravné v plné výši.

11. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním 
košem vybraných potravin.

12. Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách 
a v pokrmech na jídelníčku (vyvěšen v prostoru školní jídelny spolu 
se seznamem alergenů) a na webových stránkách www.strava.cz , 
kde se informace zobrazují při objednávání stravy.

13. Dotazy a připomínky k provozu ve školní jídelně přijímá vedoucí 
školní jídelny.

14. Změna jídelníčku je vyhrazena.

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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Zajištění bezpečnosti a ochrany žáků, podmínky pro zacházení 
s majetkem školy

• Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování 
a při jídle pravidla slušného stolování.

• Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají 
a neprovádějí jiné činnosti, které by mohli způsobit upadnutí. Jídlo 
a nápoje konzumují vsedě u stolu.

• Strávníci dbají na svou bezpečnost, pokud dojde např. k potřísnění 
podlahy, upozorní strávník zaměstnance školní kuchyně, kteří zajistí 
úklid.

• Pedagogové vydávají ve školní jídelně takové pokyny, které zajistí 
bezpečnost žáků.

• Strávníci zacházejí s  veškerým majetkem školy tak, aby nedošlo 
k jeho poškození. V případě poškození majetku bude škola vyžadovat
náhradu škody.
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