
1 

Na základě nařízení ES 852/2004, zákona 561/2004 Sb., školský zákon, zákona 258/2000 sb., 
o ochraně veřejného zdraví, zákona 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, vyhlášky 107/2005 sb., o školním stravování, vyhlášky 137/2004 sb., 
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 
při činnostech epidemiologicky závažných, vyhlášky 84/2005 sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zařízených územními 
samosprávnými celky a v souladu se zřizovací listinou školy čj. ZL/153/2001, vydává 
ředitelka jako statutární orgán Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

Provozní řád školní jídelny 
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace poskytuje prostřednictvím své 
školní jídelny: 
a) školní stravování žákům škol, 
b) závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace, 
c) závodní stravování zaměstnanců jiných škol a cizích strávníků v rámci doplňkové 
činnosti. 
 
 

Článek 2 
Provozní doba ve školní jídelně 

 
Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 hod. 
 
Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu 
a během školních prázdnin. Tyto dny nejsou z hlediska provozu jídelny stravné dny. 
 
Výdej stravy je stanoven ve stravných dnech od 10:45 do 13:45, z toho do jídlonosičů 
 v době od 10:45 do 11:15 hod. a od 11:15 do 13:45 hod ve školní jídelně. 
 
 

Článek 3 
Registrace a identifikace nových strávníků 

 
Strávník si vyzvedne u vedoucí ŠJ papírovou přihlášku ke stravování, vyplní ji, zařídí se 
podle pokynů na ní uvedených a vyplněnou přihlášku vrátí zpět vedoucí ŠJ. 
 
Na základě vyplněné přihlášky bude strávníkovi u vedoucí ŠJ aktivován identifikační čip, 
kterým se prokazuje v jídelně u snímače (ten informuje kuchařku o přihlášené stravě, 
případně volbě jídla). Čip platí po celou dobu školní docházky. V případě jeho ztráty nebo 
znehodnocení si strávník zakoupí v pokladně školy nový a znovu provede jeho aktivaci ve ŠJ. 
 
Při ztrátě nebo zapomenutí čipu vytiskne zařízení elektronická stravenkářka náhradní 
stravenku. 
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Tři náhradní stravenky jsou v kalendářním měsíci zdarma, čtvrtá a další za poplatek 3 Kč, 
tento bude strávníkovi připočítán k následující platbě za obědy. 
 
 

Článek 4 
Způsob přihlašování a odhlašování obědů, změna obědu 

 
Registrace služby 
V kanceláři vedoucí ŠJ paní Londinové strávník obdrží informace pro první přihlášení 
do aplikace společnosti VIS Plzeň na stránkách www.strava.cz: 

1. číslo zařízení - naše ŠJ má kód 0664, 
2. označení uživatele - čtyřmístný kód přidělený při aktivaci čipu, 
3. heslo - čtyřmístný kód, po prvním přihlášení je doporučeno provést jeho změnu. 

 
Doporučujeme při prvním přihlášení vyplnit také e-mailovou adresu. Systém bude 
automaticky zasílat zprávy o potvrzení objednávky, nedostatečné výši konta, neodebrané 
stravě nebo měsíčním přehledu stravování. Heslo, e-mail, volbu odesílaných zpráv lze 
kdykoliv změnit v sekci Nastavení uživatele. 
 
 
Objednávání stravy 
Pro objednání stravy použije zaregistrovaný strávník některou z těchto možností: 
 

1. internet - na adrese www.strava.cz, kde po zadání příslušného čísla zařízení, jména 
a hesla uživatele lze provést výběr v sekci Objednávky. Provedenou změnu (přihlášku, 
odhlášku nebo nahlášení druhého jídla) je nutno Odeslat, po ukončení činností se ze stránek 
Odhlásit. 
 

2. elektronická stravenkářka – zařízení je umístěno v přízemí hlavní budovy školy. 
Přihlášení provede strávník čipem a drží se návodu, který je umístěn nad terminálem. Oba 
způsoby objednávky jsou propojeny off-line způsobem tzn., že k jejich aktualizaci dochází 
2krát denně v 7 a ve 14 hod. 

 
3. telefonicky, osobně, mailem přímo u vedoucí ŠJ ve výjimečných případech (nemoc, 

návštěva lékaře apod.). 
 

Strava se odhlašuje nebo mění nejpozději dva dny předem, a to do 13:30 hod i v případě 
volby jídla č. 2. Druhé jídlo se vaří přesně na počet přihlášených, nemůže být vydáno bez 
předchozí objednávky. 
 
V době ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášeni. Mohou se stravovat 
jen za plnou cenu, tj. 63 Kč, pokud je školní jídelna v provozu. 
 
V případě onemocnění je rodič (zákonný zástupce) povinen žáka odhlásit ze stravování.  
Odhláška je možná nejpozději do 8 hodin daného dne. První den nemoci je považován 
za pobyt ve škole. V době od 10,45 do 13,45 hod. je možno stravu odebrat (i do jídlonosiče). 
Další dny musí být strava odhlášena, jinak bude vymáhána náhrada (za odebrané i neodebrané 
obědy) v ceně režijních nákladů - 35 Kč (kalkulace obědu celkem = 63 Kč, z toho 28 Kč 
potraviny a zbytek režijní náklady). Vyúčtování neodhlášené stravy bude probíhat zpětně 
s četností 1 x za měsíc. Odhlášky lze provádět stejně jako objednávky.  
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Kontakt pro další jednání: 
- telefonicky: 556 414 753 nebo 556 414 750 
- mailem: vera.londinova@mendelova-stredni.cz 

 
Při odhlášení žáka je nutno uvést jeho příjmení a jméno, třídu, termín pro odhlášení. 
 
Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit v jídelně a prodloužit odhlášku. 
 
 

Článek 5 
Úhrada stravného ve školní jídelně 

 
Úhradu stravného lze provést některým z těchto způsobů: 
 

1. hotově – platba nejpozději poslední týden v měsíci u vedoucí školní jídelny na další 
měsíc. V případě odhlášení obědů se peníze nevrací, ale převádí se na další měsíc. Vyúčtování 
s vrácením přeplatku se provádí na konci školního roku. 
 

2. bezhotovostně (pomocí inkasa z bankovního účtu) – platba k prvnímu dni v měsíci na 
daný měsíc. Pokud tato transakce proběhne úspěšně, strávník bude mít přihlášenou stravu na 
každý stravný den měsíce po celou dobu studia, dokud předem neuvede jinak (např. trvale 
neodhlásí některé dny). V případě odhlášení stravy bude snížena záloha stravného na další 
měsíc. Přeplatek za červen bude vrácen na účet strávníka do 14. července daného roku. 
 

3. faktura čně – pouze jiným školám na základě smlouvy o stravování podle objednané a 
odebrané stravy. 
 
 

Článek 6 
Úplata za stravování 

 
Úhrady strávníků dle kategorií činí: 
 

a) žáci starší 15 let 28 Kč 
b) zaměstnanci vlastní organizace 20 Kč + 8 Kč příspěvek FKSP 
c) zaměstnanci cizích škol 63 Kč 
d) cizí strávníci 65 Kč. 

 
Školský zákon v § 119 stanoví, že žák má nárok na dotované školní stravování pouze ve 
dnech pobytu ve škole. Vyhláška 107/2005 Sb. §4 odst. 9 upřesňuje, že za pobyt ve škole se 
považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. Za den pobytu ve škole se 
počítá i účast na školních akcích, které probíhají mimo budovu školy (školou je míněna 
instituce, nikoliv budova). 
 
Kalkulace ceny 
V průběhu roku může docházet k úpravě ceny, a to v závislosti na vývoji cen potravin nebo 
režijních nákladů. Změna ceny je vyhrazena. Aktuální kalkulační list je uložen u vedoucí 
školní jídelny a zveřejněn na nástěnce v jídelně školy. 
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Článek 7 
Ukončení stravování 

 
V případě ukončení stravování musí strávník vyplnit formulář o ukončení stravování a ten 
odevzdat vedoucí školní jídelny, případně si zrušit souhlas s inkasem. Vedoucí ŠJ zároveň 
provede zrušení vzdáleného přístupu a deaktivuje používání čipu.  
 
Přeplatek za odhlášenou stravu bude vrácen 1x ročně na účet strávníka nebo hotově přímo 
strávníkovi podle způsobu platby obědů. Školní jídelna po obdržení formuláře strávníka 
zablokuje od uvedeného data. 
 
Pokud tak strávníci neučiní, vystavují se riziku finančních ztrát. 
 
 

Článek 8 
Pokyny pro strávníky 

 
1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se 
zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. 
 
2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny 
vedoucí školní jídelny a pověřených osob. 
 
3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka 
pro vracení nádobí. 
 
4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle ad.) 
 
5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému 
zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid. 
 
6. Za škodu ve školní jídelně, kterou strávník způsobí úmyslně, bude požadována náhrada. 
 
7. Jídelní lístek je k dispozici ve školní jídelně, na webových stránkách www.strava.cz  a 
u vedoucí ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu 
v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána 
do jídelního lístku a oznámena strávníkům. 
 
8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu 
školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky je možné napsat do sešitu v jídelně 
nebo osobně u vedoucí školní jídelny. 
 
9. Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. 
 
10. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky 
informují zodpovědného pracovníka dané školy. 
 
11. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni jeho vyvěšením ve školní 
jídelně a u vedoucí školní jídelny. 
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Organizace provozu 
Strávník si vezme čistý tác, sám si nalije pití, nabere polévku, vezme příbor, poté projede 
snímač čipem a kuchařka mu vydá oběd. Po konzumaci oběda vše odnese na okénko k tomu 
určené s tím, že zbytky shrne do předem připravených nádob a použité talíře nechá ležet 
na okénku, tác dá vpravo na hromádku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracovala: Věra Londinová 
              vedoucí ŠJ 
 
 
 
 
 

schválila: PhDr. Renata Važanská 
           ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
Nový Jičín, březen 2014 


