
 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 

 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a střední škola služeb a 

cestovního ruchu, Varnsdorf,  Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

 Středisko Mariánská 1100 

 

 

 

1. Úvodní ustanovení  
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.  

(školský zákon).  

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o 

hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005  

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.  

2. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, 

zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky  
Žáci docházející do školní jídelny, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny 

pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a 

šikany.  

 

 

3. Práva zákonných zástupců žáků  
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny  

u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.  

 

4. Povinnosti zákonných zástupců žáků  
Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní 

způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu 

odhlašování obědů.  

Odhlašování obědů  
Obědy nutno odhlásit osobně nebo telefonicky vždy předchozí den do 13.30 hodin, nebo do 7.00 

danný den  na telefonním čísle 412 315 015 – 022.  

 

 

 

Pravidla pro platby obědů  

Platbu lze platit trvalým příkazem z peněžního ústavu nebo složenkou.  
Stravné se platí zálohově vždy na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného 

až v následujícím měsíci. 

Stravné musí být uhrazeno vždy k 20-tému předešlého měsíce. 

.  

Pokud stravné bude uhrazeno pozdě a platba se v daném měsíci neobjeví na výpisu z pošty nebo 

ze spořitelny, bude dlužná částka automaticky připočítána k následující platbě. Včasným 

uhrazením stravného předejdete případným nejasnostem, které vznikají navýšením složenky o 

částku neuhrazeného stravného.  

Dalším problémem při placení stravného je špatné zadání variabilního symbolu dítěte.  

 



Věnujte proto tomuto údaji zvýšenou pozornost!  

To se týká hlavně plateb přes internet nebo takových, kde je nutné variabilní symbol zadávat. V 

případě, že dojde k špatnému zadání variabilního symbolu, může být platba přiřazena jinému 

strávníkovi a dochází opět k navýšení složenky včetně zbytečných nejasností.  

 

Případné přeplatky se vracejí vždy na konci kalendářního roku a po ukončení školního roku 

v hotovosti nebo na sporožirový účet.  

Cena obědů  
Strávníci (děti, žáci) jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce  

Žáci věková hranice 15 a více let 24,-Kč  

Zaměstnanci 19 

Cizí strávníci 60,-Kč  

Zaměstnanci jiných právních subjektů 60,-Kč  

Zaměstnanci Karolíny Světlé 24,-Kč 

Studenti KS 19,-Kč 

 

 

Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb.,  

o školním stravování. 

 

5. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci 

žáků a pedagogickými pracovníky  
Dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků takové pokyny, které souvisí 

s plněním vnitřního řádu školní jídelny (zajištění bezpečnosti  

a nezbytných organizačních opatření).  

Ve školní jídelně se žák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem a 

respektuje pokyny dozoru, vedoucí školní jídelny a kuchařky.  

 

 

6. Provoz a vnitřní režim školní jídelny  
1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, zaměstnance  

a další osoby.  

2. Účastníci stravování jsou žáci a zaměstnanci. 

3. Dalšími účastníky stravování jsou cizí strávníci.  

Výdej obědů probíhá od 11:30 – 14:30 hodin  

Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 11.00–12.30hodin  

Výdej snídaně + svačiny probíhá od 6.15 – 7.30 hohin 

Výdej večeře + odpolední svačivy probíhá od 17.30 – 18.25hodin 

Výdej studené večeře ve středu probíhá od 15.00 -16.00 hodin 
Dobu výdeje je možné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních výletů, 

různých akcí apod.  

Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti vychovatelskému dozoru, který zajišťuje pořádek a 

bezpečnost během stravování.  

Strávníci se řadí u jednoho výdejního okna, před vydáním pokrmu přiloží do čtecího zařízení čip, 

který slouží k evidenci výdeje. Strávník je povinen tento čip nosit ke stravování, v případě ztráty 

zakoupit novou.Pokud kartu zapomene, vyzvedne si u vedoucí školní jídelny náhradní stravovací 

lístek.  

Cena čipu–100,- Kč  

Čip slouží pouze pro evidenci přihlášené stravy. 

  

 



Neslouží k odhlašování obědů!  

 
Ochrana majetku školy  
1. Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.  

2. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.  

3. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti,  

 

je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit  

 

 

Odvoz jídla do výdejny – středisko Karolíny Světlé 

 

Obědy se odváží v 11.00 hod. Pověřená kuchařka zapisuje teplotu jídla a pracovnice na 

středisku  Karolíny Světlé po dovežení jídla zapíše teplotu také. 

 
Pracovní doba provozních zaměstnanců a kuchařek  

po. – pá. 6:00 – 14:30  

Pracovní doba vedoucí školní jídelny  

po. – pá. 6:00 – 14:30  

Stravování v době ředitelského volna a nemoci  
V době ředitelského volna (prázdnin, nemoci), může být poskytnuto stravování pouze za úhradu 

plné ceny tj. včetně mzdové a věcné režie.  

První den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování a to z důvodného 

předpokladu, že si strávník - přihlášený ke stravování ve školní jídelně - předem nemůže stravu 

odhlásit (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.).  

Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Pokud žák (jeho zákonný zástupce) nebo zaměstnanec 

nenahlásí vedoucí školní jídelny svoji nepřítomnost, oběd propadá, ale bude řádně vyúčtován. V 

tomto případě se doplatek věcné a mzdové režie nevyžaduje.  

 

 

Jídelní lístek  

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavními kuchařkami. 

Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální 

výživy. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídaní 

technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš  

a strávníkům byla poskytnuta kvalitní strava. Jídelníček je sestavován vždy na týden, strávníkům 

je k dispozici nejpozději ve čtvrtek předcházejícího týdne. Je umístěn na webových stránkách, na 

nástěnce ve školní jídelně, cizím strávníkům se jídelníčky vytisknou  a jsou k dipozici na vrátnici 

či u vedoucí školní jídelny. 

Jiným právním subjektům(MŠ Kouty, MŠ Petra z Kravař, ZŠ Kouty) jídelníček odváží řidič v 

pátek při rozvozu stravy.  

Přídavek masa není možný!  
Váha masa u dospělých strávníků a žáků 15 a více let je stejná.  

Rovněž finanční norma u těchto skupin strávníků je stejná.  
Během dne mají děti k dispozici čaj, ovocný sirup, kakao, bílou kávu, dle danného jídelního lístku 

který je umístěn v jídelně ve várnici s výpustným kohoutem. V průběhu výdeje obědů mají 

strávníci v nabídce vždy ovocný sirup, případně jiný nápoj.  

Přídavky a porce strávníků  
Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, sladké pokrmy apod.). Dle 

možnosti školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty  

a další potraviny.  



Hygiena provozu  

Provoz ve školní jídelně probíhá při dodržování veškerých hygienických předpisů.  

Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním 

prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí 

se školním stravováním.  

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k 

přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat postupy při přípravě 

stravy, zamezit křížení prostor a případnou kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů. Během 

vaření je teplota průběžně kontrolována. Před každým výdejem stravy je teplota opět změřena, 

aby se zabránilo poklesu pod stanovenou hodnotu. Při plnění do várnic je teplota pokrmu 

zaznamenána, přebírající kompetentní osoba mohla teplotu změřit. Při zjištění nedostatků musí 

přebírající osoba okamžitě informovat vedoucí školní jídelny a ta učiní opatření. Za pozdější 

nedostatky školní jídelna neručí!  

Přejímka zboží  

U přejímky zboží se věnuje zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě. Zboží je dodáváno 

pouze českými dodavateli.. Důraz je kladen na potravinové složení veškerých výrobků a na výběr 

surovin. 

 

 

Závěrečná ustanovení  
Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelem školy.  

Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9. 2013  

na dobu neurčitou.  

Vypracovala: Jaroslava Bezrová, vedoucí školní jídelny, středisko Mariánská 1100, Varnsdorf 

 


