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Vnitřní řád školní jídelny 
Školní jídelna Integrované střední školy technické Vysoké Mýto se ve své činnosti řídí zejména 
zákonem č. 561/2004Sb. — školský zákon, dále vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním 
stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO 
zřízených územními samosprávnými celky, nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, 
vyhláškou č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, včetně novelizací těchto 
zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů. 

Označování alergenů ve školní jídelně 

Vyhláška č.113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 
10 ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet 
alergenů obsažených v podávaném pokrmu či nápoji. 
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na 
přecitlivělost jednotlivých strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný 
zástupce uhlídat sám. 
Není možné při výrobě pokrmu se věnovat strávníkům s alergií jednotlivě. 
Jídelna má pouze povinnost informovat o výskytu alergenů v daném pokrmu. 
Nelze si ani toto spojovat s dietním stravováním. 
Na jídelním lístku je u každého pokrmu na daný den vypsán alergen pod číslem. 
Jako příloha bude seznam legislativně schválených alergenů s označením čísla, které 
obsahuje jídelní lístek. 
Strávníci, kteří netrpí alergií na potraviny, se nemusí značením zabývat. 

 

1. Školní jídelna především zabezpečuje stravování žáků (věková kategorie 15 a více let) v 
době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování zaměstnanců a cizích strávníků. 

2. V jídelně je objednávkový kreditní systém stravování, proto každý oběd musí být objednán 
nejdéle do 13,45 hodiny předešlého pracovního dne a to bud' na internetu nebo na 
terminálu ŠJ. To samé platí i pro storno obědů. V naléhavých případech jako je nemoc, 
návrat z nemoci apod. je možné si do 7 hod ráno oběd objednat či odhlásit v kanceláři ŠJ 
nebo po telefonu na čísle 465 420 405. Neodebrané obědy propadají. Každý strávník má 
možnost bezplatně kdykoli požádat o výpis odebrané stravy. Z jídelny je zakázáno vynášet 
jakékoliv jídlo (s výjimkou balených potravin) a nádobí. 

3. Každý strávník musí mít čip (zakoupený v hodnotě 100,- Kč), který slouží k identifikaci po 
celou dobu stravování. V případě, že si strávník zapomene čip, objednanou stravu dostane 
po domluvě s vedoucí ŠJ. 
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4. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny, je zadáván s týdenním předstihem, aby si 
strávníci mohli včas objednávat na terminálu nebo na internetu na adrese: 
www.technickavm.cz, přihlašovací údaje obdrží strávník v kanceláři ŠJ. 

5. Stravné se platí bezhotovostně na účet 107284074/300, variabilním symbolem je osobní 
číslo žáka, které je strávníkovi přiděleno na začátku školního roku. Platby v hotovosti ve 
výjimečných případech je možné uhradit u vedoucí školní jídelny. 

6. Strávníkům, kteří navštěvují školní jídelnu, jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací 
službou se rozumí podávání snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří pro žáky v době 
jejich pobytu ve škole, tak i pro další osoby a to za úplatu. Obědem se rozumí polévka, 
hlavní jídlo, salát a nápoj. Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v 
školní jídelně. Strávník, který nemá objednaný oběd, se nesmí zdržovat v prostorách školní 
jídelny. 

7. Ceny stravného: 
Snídaně 18,00 Kč 
Přesnídávka 15,00 Kč 
Oběd (žáci) 32,00 Kč 
Svačina 15,00 Kč 
Večeře 27,00 Kč 
Plná cena oběda 65,00 Kč 

8. Ve školní jídelně se jedná o kreditní systém plateb za poskytované služby, je nutné si 
udržovat potřebný zůstatek na účtu strávníka. Každý zákonný zástupce, žák nebo cizí 
strávník je povinen tento účet pravidelně sledovat. V případě nedostatečné hotovosti nelze 
oběd objednat. 

 Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce účet zrušit 
a přeplatek si v kanceláři po předběžné dohodě vyzvednout v hotovosti nebo požádat o 
převedení na bankovní účet. 

 Pokud žák požádá o měsíční vyúčtování, bude mu přeplatek vrácen zpět na účet. 
Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku a to § 609 a následující. ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné 
lhůty tří let zúčtuje do tržeb. 

9. Provozní doba školní jídelny: 6.00 hod – 18.00 hod 

Snídaně: 6.00 – 7.00 dílna 7.00 – 8.00 škola 

Přesnídávka: 9.00 – 9.30 dílna 9.35 – 10.00 škola 

Oběd: 11.45 – 12.00 cizí 
strávníci (jídlonosiče) 

12.00 – 13.00 
zaměstnanci a žáci 

Večeře: 17.00 – 17.30  

 V době prázdnin platí stejná pravidla pro objednávání jako ve školním roce. Pokud by 
nastala změna, vše bude včas vyvěšeno na nástěnce ve školní jídelně. 

http://www.technickavm.cz/
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10. Cizí strávníci nesmí používat skleněné nádoby na odebírané obědy. 

11. Žáci mají právo denně odebrat přihlášenou stravu. Žák, který nebyl přítomen ve škole, 
nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze 
vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci 
nemá žák nárok na dotovaný oběd. 

12. Zaměstnanci v době čerpání dovolené nemají nárok na oběd za sníženou cenu. 

13. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů 
personálu kuchyně a dozoru, nosit čip stále u sebe a na požádání zaměstnanců jídelny jej 
během přítomnosti v prostorách jídelny předložit. Ztrátu čipů musí strávník nahlásit včas, 
aby nedošlo k neoprávněnému použití. Za ztracený či poškozený čip si musí strávník 
zakoupit nový. 

14. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob. 

15. V době výdeje stravy je v prostorách školní jídelny zajištěn dozor učiteli nebo učiteli 
odborného výcviku. V době večeře dozor zajišťuje vychovatel/ka domova mládeže, žáci se 
nesmí dopouštět projevů rasismu, šikany, vandalismu. 

16. Jídelna neručí strávníkům za odložené cennosti v prostorách jídelny. 

17. Ve ŠJ je zakázáno kouřit a vodit do prostor školní jídelny jakákoliv zvířata. 

18. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit 
dozoru, který učiní odpovídající opatření. 

19. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen 
v plné výši uhradit. 

20. Vnitřní řád je umístěn ve školní jídelně na nástěnce, na webových stránkách školy a v 
kanceláři školní jídelny. 

 

Vnitřní řád byl projednán a schválen ředitelkou školy. 

Ve Vysokém Mýtě dne 1. září 2019 

 Marcela Valentová Ing. Jitka Jiskrová, MBA 
 vedoucí školní jídelny ředitelka školy 


