
 
Č.j.  SŠŘ-182/2022 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva financí č. 

84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Školní jídelna (ŠJ) je organizační součástí Střední školy řemeslné a Základní školy Soběslav. 

Zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců školy, především žáků ubytovaných na 

domově mládeže. Od 1. 6. 2011 zabezpečuje rovněž stravování pro cizí strávníky. 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše 

vybraných potravin. 

 

2.  Přihlašování a odhlašování stravy:  

 Provádí se nejpozději den předem do 13 hod telefonicky T.: 389 822 815, na 

objednávkovém boxu ve ŠJ nebo na www.strava.cz (po předchozí registraci ve ŠJ).  Jídelní 

lístek je k nahlédnutí na nástěnce, na objednávkovém boxu a na stránkách www.strava.cz. 

V době nemoci nebo plánované nepřítomnosti ve škole (lékař a pod) nemají žáci nárok na 

poskytování dotovaného stravování. V případě neodhlášení stravy, bude cena za stravné 

dopočítána do plné na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. 

Ve školní jídelně se používají identifikační média – ISIC karty. Případnou ztrátu karty ohlásí 

strávník bez odkladu ved. ŠJ a po dobu výroby nové karty bude odebírat stravu na základě 

použití zapůjčeného čipu (k vyzvednutí u vedoucí ŠJ).  

 

3.  Výdej stravy 

Snídaně         Žáci SŠŘ odvoz                        6.00 hod. 

            Žáci SŠŘ                                      6.30 - 7.00 hod. 

 

Oběd                Žáci SŠŘ odvoz                          11.00 hod. 

         Cizí strávníci a důchodci          11.15 – 11.45 hod. 

            Žáci ZŠ odvoz                            12.00 hod. 

             Žáci SŠŘ a zaměstnanci           12.45 – 14.30 hod. 

Večeře              Žáci SŠŘ odvoz               17.15 hod. 

Žáci SŠŘ a zam.                          17.30 – 18.00 hod. 

 

4. Cena stravy: 

Žáci                                                Cizí strávníci                         Důchodci (bývalí zam. školy) 

Snídaně:           19 Kč              oběd: 84  Kč                                       oběd: 64  Kč 

Přesnídávka:    14 Kč  

Oběd:               42 Kč 

Svačina:           12 Kč 

Večeře:             30 Kč 

2. večeře:          13 Kč                     

 

5. Úhrada stravy: 

Žáci SŠŘ a ZŠ – stravné je hrazeno předem převodem na účet, inkasem nebo v hotovosti. 

Úhrada stravného u žáků ubytovaných bude inkasována předem k 20. v měsíci.  

Zaměstnanci SŠŘ a ZŠ – platby za stravné jsou uskutečněny formou srážky ze mzdy.  

Cizí strávníci a důchodci – platby se provádí předem v hotovosti nebo převodem na účet.  

Zaměstnanci Tymo s.r.o. – platby za stravné jsou fakturovány zpětně dle odebrané stravy. 

 

6. Různé: 

Případné pochybnosti a nedostatky konzultujte ihned s vedoucí školní jídelny. 

Úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně personál školní kuchyně. Úklid po skončení 

provozní doby zajišťuje uklízečka.  

Strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování a dbát pokynů 

zaměstnanců ŠJ. Dohled nad výdejem stravy zajišťují pedagogičtí pracovníci, dle rozpisu.  
 

 

Tento provozní řád nabývá účinnost od 1.9.2022 

Vypracovala: Petra Leštinová 

 

 

                                                                                                        Ing. Darja Bártová 

                                                                     ředitelka školy 
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