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I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2. Vnitřní řád školní jídelny je platný pro součást školní jídelny SOU tradičních řemesel a Vyšší
odborné školy spol. s r.o.
3. Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce zavazuje
dodržovat vnitřní řád školní jídelny.
4. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:
- zákon č.561/2004 Sb., (školský zákon)
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby,
- vyhláška č.84/2005, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích,
- vyhláška č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení,
vše v platném znění.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH
VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ
A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
A. Práva žáků
1. Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o
právech dítěte“.
2. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním
prostředí.
3. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo
psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi
druhy toxikománií.

B. Povinnosti žáků
1. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.
2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.
4. Žáci si na své osobní věci dohlíží sami, škola za ně nebere zodpovědnost.

C. Práva zákonných zástupců
1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí
školní jídelny nebo u ředitele školy.

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků
1.

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska
ohled.
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E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků
a pedagogickými pracovníky
1.
2.

III.
A.

Dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které
bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších
nezbytných organizačních opatření.
Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a
všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
Účastníci stravování

1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, studenty zaměstnance a další osoby.
2. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2008
a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2008.
3. Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou žáci a studenti SOU
tradičních řemesel a Vyšší odborné školy spol. s.r.o. a Obchodní akademie Eldo. Účastníci
stravování jsou také zaměstnanci obou společností.
4. V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a
ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitel školy právo po předchozím upozornění
vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ.

B.

Provoz školní jídelny

1. Podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a
odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování
jsou vymezeny v provozním řádu školní jídelny.
2. Žák ubytovaný ve školním internátě má právo odebrat:
a) snídani, jedno navazující doplňkové jídlo
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo
c) večeři a jedno předcházející, nebo navazující doplňkové jídlo
3. Žák neubytovaný, má právo denně odebrat oběd.
4. Provoz školní jídelny je od 6:00 hod. do 14:00 hod.
5. Doba výdeje stravy pro žáky, studenty a zaměstnance:
- snídaně – 6,00 – 8,00 hod, - oběd 11,20 – 12,20 hod, - večeře – 17,00 – 17,30 hod.

C. Vnitřní režim školní jídelny
1. Strava se vydává žákovi, který se daný den účastnil vzdělávání.
2. V případě nemoci žáka se strava vydává jen 1. den nemoci, do přinesených nádob, nebo se
odhlašuje do 8,00 hod téhož dne.
3. Po příchodu do školní jídelny se žáci řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných
případech může žák požádat pedagogický dozor o přednostní výdej stravy.
4. Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dozoru a ostatních pracovníků
školy.
5. Po ukončení oběda zasunou nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na určené místo.
6. Cena snídaně – 30,- Kč, obědu - 45,- Kč, večeře s doplňkem - 46,-Kč.
7. Odhlášky obědů je možné do 13:00 hod dne předešlého na http://www.skolyjh.cz - stravování,
na stravovacím terminále ve vestibulu školy, nebo v případě nemoci ten den do 8,00 hod - tel. 541
126 823
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IV. CENY STRAVNÉHO
Strávníci
Žáci

dotovaná cena

plná cena

snídaně s doplňkem 30,- Kč
oběd
45,- Kč
večeře s doplňkem 46,- Kč

40,- Kč
65,- Kč
65,- Kč

Zaměstnanci
Cizí strávník

65,- Kč
75,- Kč

V. PRAVIDLA PRO PLATBY
Platbu lze provézt:
a) souhlasem k inkasu ve prospěch našeho účtu 19-8643240207/0100. Tuto skutečnost
musíte škole oznámit a doložit doklad o zřízení souhlasu.
b) trvalým příkazem - ve prospěch účtu 19-8643240207/0100. Případné přeplatky vracíme.
Rovněž Vaše rozhodnutí platit trvalým příkazem oznamte škole a doložte Vámi podepsanou
žádost s číslem účtu, na který se mají odesílat přeplatky. Žádáme Vás o vyplňování
variabilního symbolu, jinak bude brána platba jako neidentifikovatelná, až na základě
předložení dokladu bude strávníkovi přiřazena.
c) složenkou na účet školy. Je nutné uvézt variabilní symbol, který má každý přidělen.

Pokud nemá strávník dopředu uhrazené obědy, nemůže být stravován.
Optickou kartičku-čip na obědy, obdrží žák po odevzdání přihlášky na stravování, za zálohu
100,- Kč. V případě ztráty je nutno zakoupit novou. V případě že žák zapomene kartičku
doma, vyzvedne si u vedoucí stravování náhradní lísteček, v době do 8:00 hod.
Přihlašování a odhlašování stravování
1. K objednávání a odhlašování lze využít objednávkový systém na webových stránkách
školy http://www.skolyjh.cz/stravovani, nebo na objednávkovém terminálu ve vestibulu
školy.
2. Strava se také přihlašuje a odhlašuje nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne, na
http://www.skolyjh.cz – stravování. Odhlásit oběd lze nejpozději do 8:00 hod téhož dne na tel.
čísle 541 129 823

VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
1.
2.
3.
4.

Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení ŠJ.
Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dozoru v ŠJ.
5. Škodu na majetku školní jídelně, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen
zákonný zástupce, nebo žák sám v plné výši uhradit.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen na provozní poradě dne 3. září 2018.
2. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 3. 9. 2018, na dobu neurčitou.
Mgr. Jaromír Pragač
ředitel školy
4

Pokyny pro provoz automatizovaného stravovacího
systému
1. Podmínkou pro objednávání obědů je aktualizace přihlášky ke školnímu
stravování, na základě této aktualizace bude žákovi nebo zaměstnanci
přidělen identifikační čip a přihlašovací heslo.
Toto je nutné provést na studijních odděleních škol, nebo na oddělení
stravování – kabinet 740, 7. patro.
2. Záloha za identifikační čip činí 100,- Kč. V případě trvalého odhlášení
strávníka ze stravování musí být identifikační čip vrácen (záloha bude
vrácena).
3. Způsoby plateb - složenkou na účet školy - nutné uvést variabilní symbol,
který získáte u vedoucí stravování společně s ident.čipem
- bankovním převodem na účet školy
- trvalým příkazem
- zaměstnanci školy - formou srážky ze mzdy
Účet školy: 19-8643240207/0100
4. Provedení objednávek:
 pomocí stránek školy http://www.skolyjh.cz/stravovani
 pomocí objednávkového terminálu umístěného ve vestibulu školy - přiložit
čip ke čtecímu zařízení a na dotykové obrazovce si objednat stravu na
patřičný den.
5. Výňatek z provozního rádu školní jídelny:
 Každý strávník má právo odebrat jedno jídlo denně za cenu:
Oběd
45,- Kč
(celková cena 65,- Kč)
Ubytovaný žák - celodenní stravování - snídaně, oběd, večeře s doplňkem - 121,- Kč
Snídaně
30,- Kč
(celková cena 45,- Kč)
Oběd
45,- Kč
(celková cena 65,- Kč)
Večeře s doplňkem 46,- Kč
(celková cena 65,- Kč)
 Zaměstnanec školy 65,- Kč
75,- Kč
 Cizí strávník
6. Výdej stravy probíhá:
snídaně
6:00 - 8:00 hod
7.patro - jídelna dveře č. 724
obědy - žáci
11:20 – 12:20 hod
školní jídelna - suterén
obědy - učitelé
11:00 – 12:20 hod
7.patro - jídelna dveře č. 724
večeře
17:00 – 17:30 hod
7.patro - jídelna dveře č. 724
 Objednávky je možné provádět nejpozději den předem do 13:00 hodin.
 Zrušení objednávky je možné uskutečnit nejpozději do 8. hod ranní, na
tel. 541 126 823
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