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Vnitřní řád školní jídelny Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun je vydáván v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Vnitřní řád vychází z následujících právních předpisů: 

1. Vyhláška 107/2008 o školním stravování (ve znění vyhlášek č.107/2008, 463/2011, 17/2015, 210/2017 a 272/2021 Sb.)  

2. Vyhláška 137/2004 (ve znění vyhlášky 602/2006 Sb.) o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

3. Vyhláška 84/2005 (ve znění vyhlášek 94/2006 a 17/2008 Sb) o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích. 

HLAVA I. 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

1. Do školní jídelny mohou vstupovat pouze strávníci, kteří mají objednanou stravu, a jen v určených výdejních hodinách. Ostatním 

není vstup do jídelny povolen. 

2. Při vstupu do jídelny jsou strávníci povinni odložit tašky a bundy v šatně.  

3. Při stravování jsou všichni povinni chovat se ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly, a řídit se pokyny 

dozorujícího pedagoga a pracovníků kuchyně. 

4. Připomínky ke stravování (pokrmům, hygieně apod.) hlásí strávník nebo jeho zákonný zástupce vedoucí jídelny nebo řediteli 

školy. 

5. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci 

neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů. 

6. Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného. 

HLAVA II. 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Školní jídelna zajišťuje stravu přihlášeným žákům, zaměstnancům a cizím strávníků podle jednotných výživových norem pro 

skupinu žáků od 15 do 18let. Stravu poskytuje od snídaně v pondělí do oběda v pátek. 

2. V jídelně je nainstalován automatizovaný bezstravenkový systém firmou Z-Ware Jihlava. Odběr stravy probíhá 

prostřednictvím čipu, který je strávníkovi zapůjčen po složení zálohy 150,- Kč a ponechán mu celou dobu stravování. Záloha 

bude vždy vyplacena zpět při navrácení funkčního čipu. V případě ztráty nebo zničení čipu záloha vrácena nebude, je však 

v zájmu strávníka, aby toto urychleně nahlásil u vedoucí jídelny. Od tohoto okamžiku bude platnost čipu ukončena 

a znemožněno tak vybrání stravy. 

3. Objednání stravy je možné třemi způsoby: 

a) Strávník si sám navolí požadovanou stravu na objednávkovém terminálu. 

b) Strávník si objedná stravu u vedoucí jídelny a následně jen upravuje u terminálu změny, případně odhlášky stravy. 

c) Strávník si objedná stravu přes internet. (https://strav.nasejidelna.cz/0130/login) 

4. Objednání i odhlášení stravy je možné provést i telefonicky na tel. č. 465324612 nebo mailem jidelna@szes-la.cz. 

5. Objednání stravy je podmíněno dostatečným peněžním kreditem, který je možné složit v hotovosti u vedoucí jídelny nebo zasílat 

z účtu na účet č. 2111075178/2700 u UniCredit Bank. Výši záloh si určuje strávník sám tak, aby mu pokryla stravné a ubytování. 

Zálohy budou vyúčtovány až při ukončení stravování zpět na účet, z kterého byly placeny. Na požádání mohou být zůstatky 

vráceny i v červnu při ukončení školního roku. 

6. Ubytovaným žákům je z kreditu odečtena částka za ubytování vždy 5. den v měsíci. Strava je z kreditu odečtena hned po 

přihlášení konkrétního jídla. 

7. Přihlášená strava neodebraná je odečtena jako odebraná, přičemž v případě nemoci dochází k odečtu nejen pořizovací ceny 

surovin (dotované ceny), ale i příslušného podílu provozních nákladů jídelny na pokrm. 

8. Zaměstnanci nemohou čerpat stravu v době dovolených a dalšího volna. V uvedené době si mohou stravu koupit za cenu pro 

cizí strávníky. V případě nemoci mohou žáci a zaměstnanci odebrat stravu jen v první den nemoci. 

9. Organizace provozu je určena tak, že strávník si vezme tác a příbor, nabere si polévku, a potom se zařadí k příslušnému okénku 

podle objednané stravy. Zde přiloží čip ke čtečce a po zvukovém signálu převezme od kuchaře/ky jídlo. Po obdržení jídla si sám 

napustí nápoj. Nápoje jsou určeny jen k jídlu a je zakázáno jejich odnášení v lahvích. Po konzumaci stravy odnese strávník 

použité nádobí a nádobí se zbytky k okénkům k tomu určeným. 

10. Jídelna nabízí výběr dle jídelníčku, který je vyvěšen u objednávkového terminálu. Jídelna si vyhrazuje právo na případnou změnu 

jídelníčku z důvodu mimořádné situace. 

11. Jídla si může strávník libovolně měnit až do doby uzavření objednávek. Tato je stanovena do 13:00 hodin předcházejícího dne. 

12. V případě, že si strávník zapomene čip, požádá vedoucí školní jídelny o vydání stravenky. 

13. Výdejové doby stravy: 

a) Snídaně:  pondělí – pátek 7:00 –   8:00 hodin 

b) Oběd: pondělí – čtvrtek 10:45 – 11:00 hodin výdej do jídlonosičů 

  11:00 – 13:00 hodin ostatní 

 pátek 9:00 – 13:00 hodin odjezdové balíčky 

  11:00 – 13:00 hodin ostatní 

c) Večeře: pondělí, úterý, čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin 

  středa 14:00 – 17:00 hodin 

https://strav.nasejidelna.cz/0130/login
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14. Každý strávník musí při zahájení stravování podat přihlášku ke stravování, přihláška je platná až do ukončení stravování. 

HLAVA III. 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKIRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

1. Žáci jsou povinni se řídit zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy požární ochrany, se kterými jsou prokazatelně 

seznámeni vždy na začátku školního roku. Zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany 

2. Žáci jsou povinni pohybovat se v prostorách školní jídelny v odpovídající čisté obuvi; 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní jídelně, neprodleně žáci hlásí pedagogickému dozoru 

nebo vedoucí jídelny. 

4. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů 

podle pokynů vedení školy.   

5. Žáci mohou otevírat okna jen v přítomnosti učitele.  

6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.  

7. Do školní jídelny je přísně zakázáno nosit jakákoliv zvířata. 

HLAVA IV. 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETEKM ŠKOLNÍ JÍDELNY ZE STRANY ŽÁKŮ 

1. Žáci jsou povinni chránit majetek školní jídelny, majetek svůj i svých spolužáků před poškozením a ztrátou. V případě 

prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školní jídelny je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 

povinen škodu uhradit.  

2. Žákům je zakázáno vynášení teplé stravy, příborů a nádobí z jídelny. 

V Lanškrouně dne: 24. 9. 2021 

   ..................................................................  

 Ing. David Hruška, ředitel školy 


