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PROVOZNÍ  ŘÁD   ŠKOLNÍ   JÍDELNY 
 

 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance, případně poskytuje stravovací 

služby veřejnosti, řídí se vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. 

Školní  jídelna  je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních  případech  zůstává     

v provozu dle rozhodnutí ředitele SZŠ a VOŠZ. 

Školní jídelna zabezpečuje stravu pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Stravování v době 

školních prázdnin i v době nemoci nebo jiné nepřítomnosti žáka ve škole je možné pouze za 

plnou úhradu ceny oběda – náklady na potraviny a režijní náklady, tj. věcné i mzdové režie. 

V první den nemoci se cena oběda nemění, tj. žák hradí pouze cenu za potraviny a má 

možnost odebrat oběd do jídlonosiče. 

Při přípravě pokrmů se postupuje podle receptur a výživových norem pro školní stravování 

S provozním řádem jídelny budou rodiče seznámeni na první rodičovské schůzce. Zároveň 

bude tento řád k nahlédnutí na webových stránkách školy: www.szszdar.cz. 

V případě potřeby se připomínky a podněty ke stravování řeší na stravovací komisi. 

Úřední hodiny vedoucí stravování pro žáky, zaměstnance a veřejnost jsou od 6,00 hod. do 

11,30 hod. 

 

Přihlášení ke stravování 

- ke stravování ve školní jídelně se žák/ student přihlásí na základě přihlášky, která je 

platná po celou dobu studia. 

- je nutno se přihlásit nejpozději do 12 hodin dne, který předchází zahájení stravování, 

v kanceláři vedoucí stravování 

- při přihlášení stravy po uvedeném termínu, bude strávník přihlášen až od následujícího 

dne 

- žáci, kteří platí přes sporožirový nebo jiný účet mají stravu přihlášenou automaticky 

na celý školní rok 

- ostatní si zaplatí stravu v kanceláři vedoucí stravování 

- u cizích strávníků je přihlašování stravy prováděno dle domluvy 

Odhlašování obědů 

- obědy je nutné odhlásit den předem do 12,00 hodin 

- žáci si obědy odhlašují sami v odhlašovacím terminálu pomocí čipu, přes internetové 

odhlášky na www.szszdar.cz, osobně v kanceláři vedoucí stravování – při zapomenutí 

čipu, telefonicky na tel. č. 566 623 446 nebo emailem fejtovah@szszdar.cz. 

- na pozdější odhlášky nebude brán zřetel, strávník ztrácí nárok na vrácení stravného  

Výdej obědů 

      -   obědy pro žáky a zaměstnance se vydávají od 12,00 hod. do 13,40 hod.    

      -   pokud si strávník oběd v této době nevyzvedne, bude oběd vydán na přídavky a to  

          od  13,40 do 13,45 hod.  

      -   cizí strávníci si oběd vyzvednou v době od 11,30 do 12,00 hod.                   

      -   změny ve výdeji obědů se oznamují strávníkům předem 
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Mimo školní jídelnu se vydává oběd pouze v těchto případech 
- má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den nemoci 

- při poskytování stravovacích služeb pro veřejnost, popř. na základě povolení vedoucí 

stravování 

- oběd se vydává pouze do jídlonosiče 

Cena oběda 

- žáci hradí obědy ve výši finančního normativu 

- cena oběda je stanovena každoročně na základě cenové kalkulace 

- finanční normativ na potraviny se řídí vyhláškou o školním stravování 

Cena obědů v době nemoci a jiné absenci žáka/ studenta 

- žák má právo na dotovaný oběd, je-li přítomen ve škole, nebo pouze 1. den 

nepřítomnosti ve škole 

- od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, je oběd poskytován za plnou 

úhradu ceny, tj. včetně mzdových a věcných nákladů 

Úhrada stravného 

- hotově- předem ke konci předchozího měsíce u vedoucí stravování 

- bezhotovostně (banka), inkasním příkazem - následující měsíc podle skutečně      

           odebraných obědů ve prospěch účtu 12230751/0100  

- bezhotovostně (spořitelna), inkasním příkazem -  následující měsíc podle skutečně  

odebraných obědů ve prospěch sběrného účtu č. 0100021511/0800 

Platba jistiny 

- platba bezhotovostní ( banka, spořitelna) - na začátku školního roku k 15. 9. bude 

stržena  jistina 600,-- Kč 

- strávníci, kteří si přihlásí obědy až po 15. 9., zaplatí jistinu 600,-- Kč v hotovosti 

- jistina bude vrácena v červenci, a to k 15. 7. 

Čip 

- pro identifikaci strávníka se používá čip 

- při zapomenutí čipu si strávník vyzvedne u vedoucí stravování náhradní kartičku 

Ukončení školního stravování, zrušení inkasa 

- ukončení studia je žák povinen neprodleně nahlásit vedoucí stravování 

- v případě, že  žák/ student na dlouhou dobu stravování přeruší, je třeba tuto změnu 

nahlásit vedoucí stravování 

- nárok na dotované stravné má žák/student do ukončení školní docházky tj. do dne, kdy 

složí úspěšně maturitní zkoušku 

- zrušení inkasního příkazu, případně zrušení účtu nahlaste neprodleně vedoucí 

stravování 

Dohled v jídelně 

- dohled v ŠJ se provádí podle plánu dohledů 

- dohlížející věnuje pozornost dodržování základních hygienických pravidel a pravidel 

slušného chování 

Nástup tříd na oběd - dle rozvrhu obědových přestávek 

 

Stravování zaměstnanců 

- pracovníci školy mohou v průběhu pracovní směny (odpracovány 3 hodiny) odebrat 

v jídelně jedno hlavní jídlo pokud jsou tato jídla připravována pro žáky 

- podmínky stravování a ceny oběda jsou zakotveny v kolektivní smlouvě 

 

 

 



Chování žáků/ studentů v ŠJ 

- žák je povinen dodržovat provozní řád školní jídelny 

- v prostorách jídelny udržovat klid, pořádek a čistotu 

- pokud strávník rozbije nádobí, rozlije čaj,... vyžádá si u okénka na odkládání nádobí 

úklidový materiál a vše řádně uklidí 

- při výdeji stravy se žáci chovají ukázněně, nikoho nepředbíhají 

- při odběru stravy přiloží žák čip bez vyzvání k výdejnímu terminálu 

- nádobí žák uloží na určené místo 

- žáci dodržují obvyklé zásady společenského chování 

- veškeré problémy během výdeje se řeší s vedoucí stravování popřípadě s vedoucí 

kuchařkou 

- odnášení nádobí a jídel z jídelny není dovoleno 

- jakékoliv úmyslné poškození zařízení jídelny a nádobí musí být strávníky hrazeno 

- žáci, kteří neuposlechnou pokynů učitelů, vedoucí stravování popř. vedoucí kuchařky, 

nebo se budou chovat vůči zaměstnancům hrubě a nebudou dodržovat řád jídelny SZŠ 

a VOŠZ mohou být ze stravování vyloučení 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 1. 9. 2017 

 

RNDr. Marie Vystrčilová                                                       Fejtová Hana 

 

       Ředitelka  školy                                                               Vedoucí stravování 

 


