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Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská,   

příspěvková organizace   
  

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny 
   

 I. Údaje o zařízení  

Adresa: Vranovská 1364/65, 614 00 Brno 

IČO: 62157264 

Vedoucí školní jídelny – výdejny: Jana Tomečková 

Tel: 545 544 411 

E-mail: skola@spschbr.cz 

Web: spschbr.cz  

Kapacita školní jídelny – výdejny: 350 obědů 

 
   

II. Úvodní ustanovení  

1. Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní 
jídelny – výdejny určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a ostatních strávníků.  

2. Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní 
jídelně – výdejně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.  

3. Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je zpracován v souladu s platnou legislativou.  
4. Školní jídelna – výdejna zajišťuje stravu pro:  

• vlastní zaměstnance – obědy   
• žáky školy – obědy  

 
 
   

III. Práva a povinnosti strávníků, zákonných zástupců a zaměstnanců školní 
jídelny  
              

Práva žáků 

• kvalitní strava odpovídající množství a nutričního složení  
• informace o kvalitě a způsobu přípravy stravy  
• po dohodě odebírání dietní stravy  
• požádat o pomoc dohlížející a zaměstnance ŠJ při řešení vzniklého problému (např. rozbití 

nádobí či rozlití jídla)  
              

Povinnosti žáků 

• dodržovat pravidla vnitřního řádu školní jídelny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti  
• šetřit zařízení a vybavení školní jídelny  
• respektovat pokyny dohledu a všech zaměstnanců školní jídelny  
• dodržovat zásady slušného chování a kulturního stolování  
• hlásit dohledu školní jídelny případný úraz či zranění  
• nerušit svými projevy ostatní strávníky  
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Práva zákonných zástupců 

• informace o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy  
• dodržovat dietní stravu pro dítě, jehož zdravotní stav to vyžaduje  
• dodávat podněty k činnosti školní jídelny  

             

Povinnosti zákonných zástupců 

• včas každý měsíc provést úhradu stravného  
• včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti dítěte ve škole  
• nahlásit včas podstatné změny související s úhradou  
• odhlásit dítě ze stravování lze i v průběhu roku  
• na každý školní rok vyplnit a podepsat závaznou přihlášku ke stravování  

   

Práva zaměstnanců školní jídelny – výdejny  

• zajištění podmínek pro výkon činnosti školní jídelny  
• nezasahování do jejich činnosti v rozporu s právními předpisy             

  

Povinnosti zaměstnanců školní jídelny – výdejny  

• dodržovat pravidla vnitřního řádu, pracovní náplně  
• chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků  
• poskytovat informace strávníkům a zákonným zástupcům  
• spolupracuje s pedagogickým dohledem. 
• spolupracuje s firmou, zabezpečující likvidaci zbytků z jídelny – výdejny. Žádné zbytky 

stravy nesmějí v jídelně zůstat do druhého dne 
• stará se o vyvěšení jídelníčku a další pokyny pro strávníky 
• komunikuje se zaměstnancem kuchyně, ze které jsou obědy přiváženy.  

 
 

   

IV. Provoz  

Provozní doba školní jídelny – výdejny:                       8.00  – 15.00   hodin  

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny – výdejny:            8.00 – 9.00    hodin  

Stravování žáků a zaměstnanců:                                    11.30 – 14.15    hodin  
   
 

V. Přihlášení k odebírání stravy   

1. Na každý školní rok je strávník (zákonný zástupce žáka) povinen vyplnit vždy novou přihlášku 
ke stravování. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru 
stravy po celý daný školní rok.  

2. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního 
roku, je povinen do ŠJ doručit písemné prohlášení o ukončení stravování.  

   
 

VI. Způsob přihlašování a odhlašování stravy  

1. Povinností každého strávníka se zaregistrovat na server www.strava.cz  Přihlašovací údaje 
obdrží od vedoucí školní jídelny. Na serveru www.strava.cz lze sledovat kartu strávníka, na 

http://www.strava.cz/
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které se provádějí přihlášky a odhlášky stravy, ze které lze vyčíst také stav konta, jídelní lístky. 
Žáci a zaměstnanci odebírají v jednom dni jeden oběd. 

2. Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět den předem, a to nejpozději do 10:00 na serveru 
www.strava.cz .    

3. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada.  
 
    

VII. Úplata za školní stravování   

1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin dle platné legislativy o školním 
stravování.  

2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni 
na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.  

3. Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou přílohou vnitřního řádu  

   
 
VIII. Způsob platby stravného  

1. Platby za stravné musí být provedeny pravidelně každý měsíc.  
2. Úhrada stravného musí být provedena do 20. daného měsíce  
3. Platba se provádí předem /např. v lednu za leden/  
4. Platba se provádí bezhotovostně jednorázovým nebo trvalým příkazem, variabilní symbol je 

vždy evidenční číslo strávníka. Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti podle 
pokynů vedoucí školní jídelny.  

5. Trvalý příkaz k platbě se zadává pouze na školní rok od září do června, přes prázdniny se platby 
neposílají.  

6. Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, 
kteří definitivně končí školní docházku. U ostatních strávníků, se přeplatek automaticky převádí 
do příštího školního roku.  

7. Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě 
kontaktovat vedoucí školní jídelny.  

8. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni 
ze stravování. 

   
 

 IX. Úhrada za závodní stravování  

1. Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich 
úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.  

2. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP, jehož výše je stanovena na příslušný kalendářní rok 
Zásadami pro hospodaření s vyčleněnými prostředky FKSP.  

3. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.     
   
 

X. Jídelní lístek  

1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny Čichnova 982/23, 624 00 Brno.  
2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce ve školní jídelně – výdejně a na portálu www.strava.cz 
3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.   
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XI. Vlastní organizace stravování  

1. Před příchodem do jídelny si odloží svoje svršky na vyhrazené místo. 
2. Do jídelny přicházejí vždy slušně upraveni a s umytýma rukama. 
3. Ve frontě vyčkají klidně na vydání jídla a nepředbíhají ostatní. 
4. Při vstupu do jídelny pozdraví. 
5. Dbají pokynů pedagogického dohledu, personálu jídelny a pokynů uvedených na vývěskách. 
6. Před vstupem do jídelny si nachystají stravovací kartu. 
7. Po vložení stravovací karty do čtecího zařízení si odeberou jídlo. 
8. Vyhledají si volné místo u stolů s pevně namontovanými sedačkami. Stoly s volnými židlemi 

jsou určeny pro stravování zaměstnanců školy. 
9. Stravují se kulturně a tiše. 
10. Po skončení jídla dají své místo do pořádku a odnesou podnosy s použitým nádobím a příbory. 
11. Podnosy, příbory, použité nádobí a další odpadky (kelímky, ohryzky, papírové ubrousky, 

pomerančovou kůru) odkládají na vyhrazené místo. 
12. Při odchodu z jídelny pozdraví. 
13. Žáci se stravují o velkých přestávkách dle stanoveného pořadí tříd. Mimo přestávku se mohou 

stravovat žáci, mající volnou hodinu nebo ti, kteří jsou uvolněni v průběhu laboratorního 
cvičení. 

14. Na čipy je možné si vyzvednout jídlo pouze po předchozím zaplacení obědů. Distribuci složenek 
v jednotlivých třídách zajišťují stravovací referenti ve spolupráci s vedoucí kuchyně. 

15. Při nedodržování těchto pokynů budou ze stravování vyloučeni. Žáci mohou být za přestupky 
potrestáni dle školního řádu. 

 
 

XII. Konzumace jídla  

1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle 
možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.  

2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny 
– výdejny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.  

3. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.  
4. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny – 

výdejny.  
5. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.  

  
  

XIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany strávníků  

Dohledy ve školní jídelně – výdejně stanovuje pro příslušný školní rok zástupce ředitele školy pro 
pedagogickou oblast.  

Povinnosti dohledu:  
1. Je vykonáván dle zveřejněného rozpisu. 
2. Přichází do jídelny včas. 
3. Kontroluje, zda se do jídelny dostavili žáci tříd dle platného rozpisu. Žáci, kteří přijdou mimo 

rozpis, je třeba z jídelny vykázat. Ve výjimečných případech, umožňuje-li to provoz jídelny, je 
možno tyto žáky zařadit na konec fronty. 

4. Organizuje odběr stravy tak, aby nedocházelo k předbíhání žáků ve frontě, tlačenicím, 
pokřikování a k dalšímu nevhodnému chování žáků. 

5. Dohlíží na zásady kulturního stravování. 
6. Nedovolí žákům, aby se v jídelně zdržovali déle, než je třeba ke klidné konzumaci stravy. 
7. Dbá na to, aby žáci zanechávali svá místa v čistotě. V případě znečištění stolu či podlahy zajistí 

jejich uklizení. 
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8. Zabrání žákům v tom, aby do okénka odkládali talíře se zbytky stravy. Tyto zbytky je třeba 
z talířů odstranit do vyhrazených nádob. Rovněž je třeba do koše vyhodit ohryzky, papírové 
ubrousky, kelímky, pomerančové kůry apod. 

9. Dohlíží na to, aby žáci odkládali použité podnosy, nádobí a příbory na vyhrazená místa tak, 
aby nedocházelo, například, ke skládání různých typů talířů na sebe. 

10. Nedovolí vstup do jídelny osobám, které se zde nestravují. 
11. Spolupracuje s personálem jídelny – výdejny tak, aby byl zajištěn hladký průběh stravování. 
12.  Dbá na bezpečnost stravujících se žáků, zajišťuje ochranu před rizikovým chováním a před 

projevy diskriminace, nepřátelství, násilí  
13.  Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě 

upozorní zaměstnance školní jídelny, který ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému 
úrazu strávníků  

14.  Reguluje osvětlení v jídelně. 
   
 

XIV. Řešení nouzových a havarijních situací  

1. Konkrétní nouzovou nebo havarijní situaci /havárie vody, přerušení dodávky elektřiny/ řeší 
vedoucí školní jídelny – výdejny s vedením školy.  

2. Podle charakteru situace může být zajištění školního stravování omezeno nebo přerušeno.  
3. Strávníci a zákonní zástupci strávníků budou o této situaci s předstihem informováni.  

   
 

XV. Stravování v době nemoci žáka  

1. Školní jídelna – výdejna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve 
škole.  

2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.  
3. V první den nepřítomnosti žáka může stravu odnést v jídlonosiči jeho zákonný zástupce.  
4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt ve škole, a proto není 

nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.  
5. Zákonný zástupce může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze 

za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti.  
   
 

XVI. Úrazy ve školní jídelně – výdejně   

1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se povinni okamžitě nahlásit pedagogickému dohledu, který 
neprodleně učiní odpovídající opatření.  

   
 

XVII. Škody na majetku školní jídelny – výdejny   

1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní 
jídelny – výdejny.  

2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně – výdejně způsobili, nebo 
jako svědci viděli způsobit, dohledu nebo zaměstnancům školní jídelny – výdejny.  

3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.  
4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.   

   
 



Stránka 6 z 6 
Vnitřní řád školní jídelny – výdejny  

XVIII. Závěrečná ustanovení  

1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad 
provozu školní jídelny – výdejny řeší vedoucí školní jídelny – výdejny.  

2. Případné stížnosti týkající se školního stravování lze podávat ústně či písemně kterémukoli 
pracovníkovi školy, který je neprodleně předá řediteli školy k vyřízení.  

3. S vnitřním řádem školní jídelny – výdejny jsou strávníci, a v případě žáků i jejich zákonní 
zástupci seznámeni v rámci přihlášky ke stravování (obdrží kopii) zveřejněním řádu ve školní 
jídelně – výdejně a na webových stránkách školy.  

4. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny – 
výdejny“.  

 
 
V Brně dne 1. 11. 2021                             
  
 
 
Ing. Vilém Koutník, CSc. 
ředitel školy   
   
                                                                   
 
 
 
 


