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Vnitřní řád školní jídelny 

                                     

Vnitřní řád školní jídelny 
  
  

I. Údaje o úseku  

 
 

Adresa: 
Typ zařízení: 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 
Školní jídelna s celodenním provozem 

  
  
  
Vedení  ŠJ: Martina Kozlovská  
  
Kapacita: školní kuchyně: 1000 jídel 
 školní jídelna:    168 míst 
Pracovní doba: 6:00 h – 19:00 h v pracovní dny 

Dopolední směna  6:00 – 15:00 hodin 
Odpolední směna 10:30 – 19:00 hodin 
 

 
 

II. Základní ustanovení 
 

1. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem,   příspěvková 
organizace, poskytuje prostřednictvím své školní jídelny: 

 
a) školní stravování žákům škol 
b) závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace 
c) závodní stravování zaměstnancům jiných škol v rámci doplňkové činnosti 
d) stravování důchodců v rámci doplňkové činnosti 
e) stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti 

 
 

2. Stravování je poskytováno v souladu se: 
 

a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon 
b) zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
c) zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
d) vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravování 
e) vyhláškou číslo 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
f) vyhláškou číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízenými územními samosprávnými celky 
g) nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin 

 
     



Vnitřní řád školní jídelny                                                                                      Stránka 2 z 6 

        Prostoru školní jídelny se dále využívá při akci Den otevřených dveří, akcích  
      domova mládeže a dále o víkendech pro akce doplňkové činnosti. 

 
 

III. Práva a povinnosti 
 
 

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)  

 na vznášení připomínek k jídelníčku a provozu jídelny   
      
Povinnosti žáků:  

 dodržovat pravidla Vnitřního řádu školní jídelny,  i 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  
              
Práva zákonných zástupců:  

 informace o jídelním lístku, kvalitě a způsobu přípravy, dodržovat dietní stravu pro žáky, jejichž 
zdravotní stav to vyžaduje  

 dodávat podněty k činnosti školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo zástupce ředitele. 
 
 
 

          
 Povinnosti zákonných zástupců:  

 včas každý měsíc provést úhradu stravného  

 včas odhlašovat stravu při nepřítomnosti žáka ve škole  

 nahlásit včas podstatné změny související s úhradou  

 odhlásit žáka ze stravování lze i v průběhu studia  
 
Práva a povinnosti zaměstnanců školní jídelny:  

 zajištění podmínek pro výkon činnosti školní jídelny   

 nezasahování do jejich činnosti v rozporu s právními předpisy             

 dodržovat pravidla Vnitřního řádu, pracovní náplně  

 chránit bezpečí své, ostatních zaměstnanců a strávníků  

 poskytovat informace strávníkům, žákům a zákonným zástupcům  

 pomáhat při výchovném působení na žáky 

 
 
 
Ochrana osobních údajů: 

 zpracování osobních údajů a jiných informací (např. o zdravotní způsobilosti žáků i jiných 
strávníků) se řídí příslušnými právními předpisy.  
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IV. Režim stravování včetně pitného režimu 

 
Stravování:  
 
Ve školní kuchyni se vaří podle platných receptur pro věkovou kategorii 10 – 14 let a kategorii 15 a více 
let, dospělí se stravují podle receptur 15 a více let, žáci, zaměstnanci i ostatní strávníci mají možnost 
výběru minimálně ze 2 jídel na oběd. Celodenně ubytovaným žákům domova mládeže se strava 
poskytuje 5x denně, přesnídávka je podávána spolu se snídaní. Večeře se vaří  od po do čtvrtka při 
běžném provozu školní jídelny. 
Snídaně včetně přesnídávky – výběr ze dvou jídel, večeře - výběr ze dvou jídel, svačina – 1 jídlo, 2. 
večeře  - 1 jídlo.  
 
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Jídelna ručí za kvalitu jídla po dobu výdeje. Za kvalitu skladovaného 
a následně ohřívaného jídla jídelna neručí. 
  
Doba výdeje:  

snídaní                  6,30 hod  -  8,00hod  
obědů - cizí            11,15 hod - 11,45 hod 
obědů - žáci  11,45 hod - 14,30 hod 

              večeří   17,20 hod - 18,20 hod  
              svačin                               odpoledne na recepci domova mládeže 
           2. večeře                             17,20 hod - 18,20 hod   
 
 
Pitný režim: 
Zajištění pitného režimu ve školní jídelně: 

strávníkům jsou nabízeny teplé i studené nápoje, v sortimentu nabídky je čaj, vitamínové 
nápoje, sodovka, chlazená i nechlazená voda, mléčné nápoje (mléko, kakao, bílá káva, 
ochucené mléčné nápoje ovocné). Vitamínové nápoje jsou nabízeny v mnoha příchutích – 
ananas, broskev, mandarinka, pomeranč apod. Nápoje se nabízejí v uzavřených nerezových 
nádobách s výpustným ventilem. Každý strávník si může výpustným ventilem odebrat 
potřebné množství nápoje. 

 
 
 
Jídelní lístek, připomínky ke stravování 
 
Jídelní lístek je sestavován na dva týdny dopředu a je vystaven na nástěnce v jídelně a uveřejněn na 
internetových stránkách školy www.sposdk.cz.  
Připomínky ke stravování se podávají buď vedoucí školní kuchyně, směnovému  kuchaři, nebo řediteli 
školy.  
 
 
 

V. Přihlašování a odhlašování obědů 
 

Strava se přihlašuje a odhlašuje prostřednictvím čipových karet, za poplatek 50,-- Kč, nebo čipových 
klíčenek, za poplatek 50,-- Kč, které si strávníci vyzvednou v pokladně ŠJ. Strávníci, kteří vlastní ISIC 
kartu pro objednávku stravy si musí nejdříve tuto kartu v pokladně ŠJ zaevidovat. Ztrátu nebo 
poškození stravovací karty či čipového přívěsku je třeba neprodleně nahlásit v pokladně ŠJ. 
Přihlásit nebo odhlásit oběd je možno na interaktivním terminálu v jídelně, nebo prostřednictvím 
internetu. Ve výjimečných případech v pokladně jídelny.   

 
   

http://www.sposdk.cz/
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Stravu je možné přihlašovat, nebo ohlašovat nejpozději předchozí den do 14.30 hodin pomocí PC 
aplikace, vyjímečně na tel. 499 622 505 nebo 739451278. Pozdější  změny lze realizovat pouze formou 
PC aplikace „Burza“ v objednávkovém systému, kdy lze objednané jídlo nabídnout k prodeji. V případě 
zakoupení jsou vypřádány automaticky i peníze na kontě prodávajícího a kupujícího.  
 
První den neplánované nepřítomnosti žáka (nemoc) strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole. 
Další dny nepřítomnosti je strávník povinen si stravu odhlásit. V případě odebrání stravy mu bude 
účtována částka pro cizí strávníky. 
1. dne nemoci lze stravu vyzvednout do vlastních nádob. Odhlášení lze i telefonicky na tel. 499622505 
nebo mobil 739451278, mailem kozlovska.martina@sposdk.cz. 
 
V době školních prázdnin lze poskytovat stravování pro žáky škol za cenu  pro cizí strávníky v doplňkové 
činnosti.  
 
 
Stravování v době školních maturit: 
 
Pokud se žák – student neúčastní vyučování, nebo jiné aktivity školy, při které by byl přítomen ve škole 
(seminář, konzultace) platí i v případě „SVATÉHO TÝDNE“  nemá nárok na školní stravování za cenu 
potravin. Pokud se žák bude stravovat, potom mu bude účtována cena pro cizí strávníky. Pro cenu 
ve výši potravin musí být splněna podmínka pobytu ve škole, nebo využívání jiné školské služby. 
Nárok na stravování za cenu školního stravování mají všichni v den: zahájení maturit, konání zkoušky 
a předání maturitního vysvědčení. 
 
 
Ubytovaní žáci na domově mládeže: 
Pokud je žák ubytován o „Svatém týdnu“ na domově mládeže, má nárok na stravu za cenu školního 
stravování. 
 
 
 

VI. Ceny stravného 
 

Platné ceny stravného jsou uvedeny v příloze č. 1 Vnitřního řádu školní jídelny. 
 

Ceny stravného při doplňkové činnosti jsou kalkulovány pro   stálé strávníky /např.  smlouvy s firmami, 
pravidlně se stravující jednotlivci, dále k období prázdnin zpravidla jako stravování při ubytování, při 
dodržení stejného normativu potravin jako u hlavní činnosti, pouze s plánovaným vyšším ziskem včetně 
DPH: 
 
snídaně formou švédských stolů:     70,- Kč 
obědy:                                      98,- Kč 
večeře:                                      80,- Kč 
 
V případě požadavku na vyšší či nižší normativ potravin od odběratele, stanoví ceny individuálně 
vedoucí kuchyně s vedoucí ekonomického úseku. Ceny na jednotlivé akce DČ lze měnit dle domluvy se 
souhlasem ředitele školy (věk strávníků, vícečlenná skupina, zaměření strávníků - sportovci, dieta a 
podobně). 
 
Ceny stravného našich zaměstnanců při odběru v době omluveného volna, tj. dovolená, nemoc, 
studijní volno, nebo pokud uplatňují stravné při služ. cestě a podobně 

 
V době nepřítomnosti zaměstnance /nemoc, dovolená/ organizace neposkytuje stravování za sníženou 
úhradu a to ani 1. den nemoci. Zaměstnanec je povinen se ze stravování odhlásit dle stanovených 
podmínek.  V případě neodhlášení bude zaměstnanci k ceně potravin doúčtována osobní a věcná režie. 
V případě 1. dne nemoci lze odhlásit i telefonicky na tel. 499622505 nebo mobil 739451278. 
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VII. Úhrada 

Žáci škol provádí platby bezhotovostně na účet školy vedený u KB podle instrukcí uvedených na 
webových stránkách školy, cizí strávníci /důchodci/ mohou vložit finanční hotovost v pokladně ŠJ – 
pokladní hodiny: každé pondělí od 11.15 hod hodin 14:30 hodin, nebo zaslat na účet školy – bližší 
informace u vedoucí ŠJ.  
Strava poskytnutá firmám v rámci DČ je hrazena bezhotovostně na základě měsíční fakturace.  
Přeplatky se vrací na základě písemné žádosti podané vedoucí školní jídelny.  

 
 

VIII. Označení alergenů 
 

- u jídelního lístku je vyvěšen seznam sledovaných alergenů, kde jsou jednotlivé skupiny alergenů 
označeny čísly 
- v jídelním lístku jsou u každé položky čísla označující obsah jednotlivých alergenů 
- seznam sledovaných alergenů je uveden také na webových stránkách školní jídelny a v jídelním lístku 
jsou u každé položky uvedena čísla označující obsah jednotlivých alergenů  

 
 

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví v provozu jídelny z hlediska strávníka 
 

Převládajícím rizikovým faktorem v provozu školní jídelny je uklouznutí na mokré podlaze, případně na 
podlaze znečištěné rozlitým jídlem a následným úrazem při pádu na podlahu nebo jídelní nábytek. 
Méně pravděpodobnou příčinou je pak pořezání našlápnutím na rozbité jídelní nádobí, případně 
pořezání při sběru střepů.  
Strávník je povinen dbát zvýšené opatrnosti při přenášení stravy na podnosech a při ukládání podnosů 
s použitým jídelním nádobím na určené místo. Je povinen bezprostředně nahlásit každé znečištění 
podlahy a každé rozbití jídelního nádobí osobě vykonávající dohled tj. zaměstnanci ŠJ – kuchaři, 
pomocné síle v kuchyni, vedoucí jídelny. 
 
Ochrana před sociálně patologickými jevy 
Při zjištění projevů násilí, diskriminace či sociálně patologických jevů se strávník obrátí na zaměstnance 
stravovacího zařízení nebo školy. 
 
Anti-Covid opatření 
 
Podmínky provozu a  vnitřního režimu stanoví ředitel školy na základě platných předpisů vztahujících 
se k aktuální epidemiologické situaci. Při stanovení pravidel vychází z oficiálních informací v této oblasti 
zveřejněných na https://koronavirus.mzcr.cz/, postupuje podle Manuálu vydaného MŠMT při 
respektování doporučení /dezinfekce klik, zábradlí, stolů, jednorázové ručníky na toaletách, oddělené 
stravování skupin, dodržování nošení roušek, dodržování rozestupů …. atd./.  

 
 
  
Příloha č. 1 Tab. Ceny stravného  1. 4. 2022 
 
Účinnost: Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 4. 2022 
 
Vypracovala: Kozlovská Martina – zástupce vedoucí jídelny 
Kontrolovala: Ing. Smejkalová Věra - ekonom 
 
 
 
----------------------------------------------- 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 
ředitel školy 

https://koronavirus.mzcr.cz/
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Ve Dvoře Králové n.L.,  dne 15. 3. 2022 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Vnitřní řád školní jídelny  
 
Ceny stravování od 1. 4. 2022 
 

Kategorie 
Fin. 
norma 
potravin 

FKSP 
 
Potraviny 

K úhradě 

Žáci         

snídaně + přesnídávka 24,35 x 28,00 28,00 

obědy nad 15 let 29,56 x 34,00 34,00 

obědy do 15 let 27,82 x 32,00 32,00 

večeře 26,95 x 31,00 31,00 

svačina  9,56 x 11,00 11,00 

večeře II. 13,04 x 15,00 15,00 

Zaměstnanci smlouvy 0,00       

oběd 30,00 5 34,00 28,00 

večeře 27,28 5 31,00 25,00 

Zaměstnanci dohody         

obědy  30,00 0 34,00 33,00 

večeře 27,27 0 31 30,00 

Důchodci 0,00       

oběd 29,56 x 34,00 52,00 

Cizí - firmy na smlouvy          

oběd firmy 29,56   34 85,00 

Ostatní /mimo smlouvy/ 0,00       

snídaně 24,35 x 28 70,00 

oběd 29,56 x 34 98,00 

večeře 26,95 x 31 80,00 

Dne: 15.3.2022      

Sestavil: Smejkalová V.      

      

Schválil: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch     
 
 
 
 


