
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ 

TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vnitřní řád školní jídelny Komenského 2235, Tábor a školní výdejny 

Měšická 2234, Tábor 

1. Úvodní ustanovení 
 

  Strava ve školní jídelně je připravována na základě následujících právních předpisů  

- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování 

- vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 

provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

- zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě 

nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. 

 

2. Přihlašování a odhlašování 

  Žák se přihlašuje ke stravování písemně při nástupu do 1. ročníku, v dalších ročnících je již 

automaticky přihlášen. Na začátku školního roku je oběd přihlášen až druhý školní den, (ubytovaní žáci 

mají první den školy přihlášeno celodenní stravování).  Je přihlášen oběd číslo 1, další dny si může 

vybrat oběd č. 2 nebo č. 3. 

 Oběd (snídaně, večeře) se může změnit  nebo odhlásit 

- na objednávacím boxu před vstupem do jídelny pomoci čipu nebo karty a to do 13. hodin předešlého 

dne 

-  přes internet na www.strava.cz ,  do 13. hodin předešlého dne (na pondělí - v pátek do 13.00) – musí 

být provedena registrace v kanceláři školní jídelny . 

- telefonicky do 13. hodin předešlého dne, večeře do 8. hodin téhož dne, na telef. číslo 381 500 051 

nebo 381 500 055 

- e-mailem marie.lososova@sps-tabor.cz 

http://www.strava.cz/
mailto:marie.lososova@sps-tabor.cz


Při ukončení stravování během školní docházky je nutné písemné odhlášení. Nárok na odebrání stravy 

za úplatu ve výši finančního limitu má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v prvý den 

omluvené (neplánované) nepřítomnosti (tento den je možné oběd vyzvednout). V ostatní dny nárok 

na stravu nemá, pokud v době nemoci strava nebude odhlášena, škola má právo požadovat úhradu 

oběda v plné výši, tj. včetně režijních nákladů hrazených zřizovatelem – tj. částka 75--/1 oběd. (§4 odst. 

9 Vyhl. č 107/2005 Sb.). Na školní akce (výlety, exkurze, lyžařský výcvik …) si žáci povinně odhlašují 

stravu sami. 

Žáci maturitních ročníků mají v posledním roce školy (4.) stravu automaticky přihlášenou ještě na měsíc 

duben, poté si stravu přihlašují sami podle toho, kdy mají maturitní povinnosti ve škole. Po vydání 

maturitního vysvědčení nemají nárok na dotovanou stravu. 

Zaměstnanci mají nárok na oběd pouze ve dnech, kdy odpracují alespoň 3 hodiny. V době 

nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit již první den. Pokud nesplňují tuto podmínku, musí doplatit plnou 

cenu oběda – tj. potraviny, mzdovou a věcnou režii a příspěvek z FKSP. Odhlašování a přihlašování je 

stejně jako u žáků. 

 

3. Platba a ceny stravného 

- bezhotovostně z účtu plátce na základě souhlasu s inkasem vždy 20. v měsíci 

- hotovostně výjimečně 

Přeplatky za neodebrané obědy řádně odhlášené budou vráceny 

- měsíčně (o tuto částku se sníží záloha na další měsíc) 

- v červenci po skončení školního roku převodem na účet plátce 

- při mimořádné platbě v hotovosti následující měsíc 

Pokud nebude strava zaplacená, bude žák vyloučen ze školního stravování. 

Cena stravy : 

Žáci SPŠ strojní a stavební, SZŠ    snídaně + přesnídávka Kč 27,-- 

                oběd   Kč 36,-- 

                 večeře+ svačina Kč 36,--   

Táborské soukromé gymnázium 

Kategorie 7- 10 roků   oběd   Kč 28,-- 

Kategorie 11 – 14 roků   oběd   Kč 33,-- 

Kategorie 15 roků a více  oběd   Kč 36,-- 

 



Kaňka o.p.s., MŠ a ZŠ Montessori 

Kategorie 3 – 6 roků   oběd   Kč 24,-- 

Kategorie 7- 10 roků   oběd   Kč 28,-- 

Kategorie 11 – 14 roků   oběd   Kč 33- 

Kategorie 15 roků a více  oběd   Kč 36,-- 

 

Bezlepková dieta 

Kategorie 3 – 6 roků   oběd   Kč 24,-- 

Kategorie 7 – 10 roků   oběd   Kč 28,-- 

Kategorie 11- 14  roků   oběd   Kč 33,-- 

Kategorie 15 roků a více  oběd   Kč 36,-- 

 

 

 4. Výdejní doba  

Snídaně    6.00 hod. –   7.45 hod. pondělí 

     5.30 hod –   7.45 hod. úterý, středa, čtvrtek, pátek 

 

Oběd                  10.45 hod. – 11.00 hod.    výdej do jídlonosičů 

       

                  11.15 hod. – 13.45 hod.    výdej pro žáky a studenty škol, 

                                                                                                                    pro ubytované žáky a studenty a pro  

                                                                                                                    zaměstnance škol 

Večeře                  16.30 hod. – 17.30 hod.    středa 

                  17.30 hod. – 18.30 hod.    pondělí, úterý, čtvrtek 

 

Výdejna – oběd                 11.00 hod. – 12.00 hod.      



Výdej obědů je prováděn použitím karet za úplatu Kč 38,-- nebo čipu Kč 115,--. Pokud strávník 

zapomene čip nebo kartu, na terminálu před jídelnou si vytiskne náhradní stravenku. Při ztrátě je nutné 

zakoupit novou kartu nebo čip. Při ukončení stravování bude za odevzdaný čip vrácena záloha Kč 115,- 

Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí být vždy čistý. Nelze vydávat jídlo do skleněných 

nádob. 

Jídelní lístek je v dostatečném předstihu zveřejněn na terminálu ŠJ a internetovém portálu 

www.strava.cz a před jídelnou. 

 

 5. Bezlepkové stravování 

Od 1.2. 2018 zajišťujeme stravování pro nemocné celiakií. Strávník musí předložit lékařskou zprávu. 

Jídlo, které se připravuje i v bezlepkové variantě, je na jídelním lístku označené.  Cena jídla je stejná 

jako u ostatních strávníků, nevaříme pro celiatiky polévku. Jídelní lístky jsou konzultování s nutriční 

terapeutkou Mg. Pavlínou Pechuškovou. 

 

 6. Doplňková činnost 

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny. Je provozována na základě živnostenského 

listu. 

V rámci doplňkové činnosti jsou prodávány obědy cizím strávníkům.  Sazba za jeden oběda zahrnuje 

náklady na potraviny, mzdové náklady a režijní náklady a přiměřený zisk. Pokud strávník konzumuje 

jídlo v jídelně, částka za jeden oběd činí Kč 75,--, pokud odnáší v jídlonosiči, tak je to Kč 74,--.  

V případě změny sazby bude strávník včas informován. 

 

 7. Práva žáků 

Žáci mají právo 

- stravovat se ve ŠJ 

- na bezpečnost a ochranu zdraví 

- na ochranu před projevy jakékoliv diskriminace, nepřátelství, před tělesným i duševním násilím, 

zanedbáváním, zneužíváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami 

- podávat připomínky a náměty ke stravě, které se projednávají na stravovací komisi 

 

 

http://www.strava.cz/


 8. Povinnosti žáků  

Žáci jsou povinni 

- chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své i ostatních osob 

- dodržovat vnitřní řád ŠJ, školní řád a pokyny školy pro ochranu zdraví a bezpečnost 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

 

 9. Povinnosti zákonných zástupců 

- v termínu poslat a řádně vyplnit přihlášku ke stravování ve ŠJ včetně souhlasu k inkasu 

- v termínu uhradit náklady na školní stravování 

- odhlašovat žáka od druhého dne nepřítomnosti ve škole 

- sdělit personálu školní jídelny alergie a jiné reakce strávníka na daný druh potraviny  

 

 10. Práva zákonných zástupců 

- odebrat stravu za první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole 

- informovat se o průběhu stravování strávníka ve školní jídelně 

- vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování 

 

11. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně a výdejně 

-  žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně. 

-  žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, zdraví je při setkání, 

stejně jako ostatní dospělé návštěvníky školy. Jakékoliv hrubé slovní a fyzické útoky vůči 

pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení vnitřního řádu ŠJ (i školního řádu), 

v případě zvláště hrubých slovních a fyzických útoků vůči pracovníkům nebo žákům oznámí 

ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 

zastupitelství nejpozději do následujícího pracovního dne poté, co se o takovém útoku dozvěděl. 

- dohled ve školní jídelně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se 



zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření (rozvrh dohledů je vyvěšen ve 

ŠJ) 

 

12. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a 

jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

12.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků: 

- žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních 

- žáci jsou povinni řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických a ostatních pracovníků školy 

- do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do 

Jídlonosičů 

- každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, řediteli školy, zástupcům 

ředitele školy) veškeré závady na zařízení osobně; v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve 

spolupráci s vedením školy náhradní prostory pro výuku 

12.2. Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled (rozpis vyvěšen v prostorách ŠJ) 

 snídaně a večeře  vychovatelé DM 

 obědy    vychovatelé DM a pedagogičtí pracovníci SPŠ a SZŠ Tábor 

12.3. Strávníkům je zakázáno: 

- přinášet to jídelny potraviny, alkohol, drogy aj. 

- kouření v prostorách jídelny a v jejím okolí 

- chodit do jídelny v pracovním oděvu (montérkách) 

- chodit do jídelny s batohy na zádech 

- přemísťování židlí 

- odnášení nádobí z jídelny 

12.4. Postup pro informování o úrazu: 

- žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či 

jinému pracovníkovi školy 



- každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc 

a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy. Žák je dopraven k lékařskému 

ošetření zákonnými zástupci nebo jinou dospělou osobou 

12.5. Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole: 

- je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy 

- každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem 

prevence a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany, kyberšikany, rasismu 

a užívání návykových látek; při řešení šikany (kyberšikany) se vychází z aktuálního metodického 

pokynu MŠMT 

13. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny a výdejny 

- žák má právo užívat zařízení školní jídelny a výdejny 

- žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny; dbá na 

čistotu 

- za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající 

náhrada od zákonného zástupce žáka 

- zjištění poškození majetku ŠJ žáci neprodleně hlásí pedagogickému dohledu 

 

V Táboře 1.1.2023 

 

Marie Lososová      ing. Marcel Gause 

ved. školní jídelny        ředitel školy

                                                                                                                                                                                                                                                                              


