
[Zadejte text.] 
 

 

  

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Platnost od 1.4. 2018 

SOŠ zajišťuje pro studenty obědy a celodenní stravování pro ubytované studenty na domově 
mládeže. Ubytovaní studenti se stravují podle vyhlášky č.108/2005 Sb., o domovech mládeže. 

 

1. Přihlášení – odhlášení strávníka, ukončení stravování v ŠJ: 

             a) přihlášení nového strávníka: 
Každý nový strávník je na základě písemné přihlášky ke stravování přihlášen po celou dobu 
studia (tzn.na každý školní rok) do stravovacího systému, strávník je automaticky přihlašován 
na každý nový měsíc. Strávník je povinen na začátku školního roku upřesnit u vedoucího ŠJ 
odběr stravy na každý školní rok. 
 
b) odhlášení strávníka ze stravování – ukončení studia: 
Každý strávník je povinen při ukončení stravování v průběhu studia, písemně nahlásit 
změnu na předepsaném formuláři  „ODHLÁŠENÍ ZE STRAVOVÁNÍ“- se souhlasem 
zákonného zástupce, vedoucímu ŠJ. Ten provede zablokování odběru stravy a seznámí 
strávníka s výší doplatku, případně vrátí přeplatek na bankovní účet strávníka. 
Studenti 4. ročníku SOŠ: jsou na základě ukončení studia automaticky odhlášeni ze 
stravování vedoucím ŠJ k termínu daném ředitelkou školy. 
Studenti ostatních škol: musí podat písemně na předepsaném formuláři „ODHLÁŠENÍ ZE 
STRAVOVÁNÍ“- se souhlasem zákonného zástupce,ukončení stravování vedoucímu ŠJ. 

 

2. Cena: 

Hodnota potravin za celodenní stravu je 95,- Kč. Z toho snídaně(snídaně+přesnídávka)            
26,- Kč,oběd 30,- Kč, večeře (svačina+ večeře+večeře II.) 39,- Kč. Cena čipu dle aktuálního 
ceníku pro jednotlivé kategorie, prodej na pokladně školy (p. Kunderová). Cena za potraviny 
nedosahuje horní hranice povolené vyhláškou a může se v případě zvýšení nákladů změnit. 

 
3. První inkaso: 

Každému strávníkovi bude inkasována první platba vždy před zahájením nového školního 
roku a to k 15.8. Na konci školního roku (případně dřívějšího ukončení studia dle výše 
uvedených podmínek) bude provedeno závěrečné zúčtování  a případný přeplatek 
vrácen na bankovní účet strávníka. Výše první inkasované platby je 600,-Kč u odběru 
obědů, 1500,-Kč u odběru celodenní stravy (internátu).  

 

4. Platby za stravu a ubytování: 

Studenti budou přihlášeni ke stravování a ubytování na základě písemné přihlášky 
s povolením k inkasu na celou dobu studia. Podklady pro úhradu stravného zpracovává 
vedoucí školní jídelny a podklady za ubytování zpracovává  vychovatel/ka zálohově k 15. v 
měsíci. Celková částka bude inkasována k 15.dni v měsíci (inkaso může být provedeno pouze 
jednou za měsíc). Platby budou prováděny pouze bezhotovostním stykem formou inkasa 
z bankovního účtu odběratele - zákonného zástupce.  
Vzniklé přeplatky z daného měsíce za stravu a ubytování budou odečteny z předpisu 
následující měsíc. 



 

 

5.  Neuhrazení inkasa: 

Po opakovaném neuhrazení bude strávníkovi okamžitě pozastaveno stravování                
a ubytování,  vedoucí ŠJ vystaví písemnou upomínku č.1 - 3 do vlastních   rukou, případně 
podá návrh k exekučnímu řízení. 

 

6. Přihlašování,stravování v době nemoci, odhlašování stravy:    

 
a) způsob přihlášení stravy:  
Každý strávník má automaticky přihlášenou stravu na dny výuky.  
 
b) stravování studentů v době nemoci 
Podle vyhlášky č.107/2005 Sb.,O školním stravování, jsou strávníci povinni si odhlásit 
stravu v době nepřítomnosti ve škole (nemoc, praxe mimo školu, exkurze, výlety atd.). 
První den nepřítomnosti lze považovat za pobyt ve škole. Neodhlášená strava druhý a další 
den nepřítomnosti musí být dle vyhlášky účtována v plné výši tj. 
Snídaně  z 26,- Kč na 45,- Kč  
Oběd       z 30,- Kč na 68,- Kč 
Večeře    z 30,- Kč na 76,- Kč 

              
              c) způsob odhlášení stravy: 

 odhlašování stravy si strávníci provádí individuálně dle potřeby těmito způsoby                          
1. pomocí internetu na www.strava.cz  číslo zařízení 0481 

(povinná aktivace při podání přihlášky) 
2. pomocí objednávkového terminálu před jídelnou pomocí čipu  
3.  telefonicky na čísle 583 301 055-54  mobil 739 011 677  

v době 6,45 – 7,30 a 12,30 – 14,00 hodin 
 
Ukončení  objednávek na další den, je ve 14,00 hodin předchozího pracovního dne                                
 

      7. Dozor:   je zajištěn dle rozpisu dozorů u vstupu do jídelny 
   
      8. Výdejní doba stravy:   snídaně   6.30 –   7.30 hodin 
                                                obědy    12.10 – 14.15 hodin  PÁ  12.10 – 14.00 hodin 
                                                večeře   17.45 – 18.15 hodin 
      9. Ostatní 
     
             Individuální požadavky na stravu si musí každý strávník nahlásit u vedoucího ŠJ osobně.  
             V případě změn údajů uvedených v přihlášce neprodleně informujte vedoucího ŠJ  na   

    předepsaném formuláři „ ZMĚNA REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ STRÁVNÍKA“- s podpisem 
zákonného zástupce                   

             

Vypracoval:  

Hvižď David, vedoucí školní jídelny       

Schválila:  

 Mgr. Stanislava  Beštová, ředitelka školy 

http://www.strava.cz/

