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Některé podmínky poskytování školního stravování 
 

Výše finančního normativu na nákup potravin je stanovena dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2008 Sb. v platném 

znění a je zveřejněna na nástěnce v jídelně a v informaci ke stravování v daném školním roce. Domov mládeže (dále 

jen DM 1) si vyhrazuje právo změny výše finančního normativu na nákup potravin a tudíž i ceny v průběhu daného 

školního roku. 

Přihlašování a odhlašování strávníků 

Přihlášku na předepsaném tiskopisu podává neubytovaný strávník, u nezletilých jeho zákonný zástupce ve škole 

vždy do data uvedeného na přihlášce ke stravování.  

Rozhodnutí o přijetí ke stravování platí pouze pro jeden školní rok. Strávník, který se přihlásí po výše stanoveném 

termínu, bude přijat až dle volné kapacity ve stravování.  

V průběhu školního roku je žáku nebo studentovi ukončeno stravování v DM 1, jestliže: 

 ukončil nebo přerušil studium ve škole, 

 nezaplatil za stravování opakovaně ve stanoveném termínu,   

 hrubě nebo opakovaně porušil provozní řád školní jídelny. 
Přihlašování a odhlašování jídel 

Strávník si jídlo objednává a odhlašuje přes terminál (číselný kód jídla) pomocí bezdotykové karty nejpozději vždy 

do 15 hodin na další den. V případě nedostatečného zůstatku na osobním kontě strávníka si nelze jídlo objednat. 

Organizace výdeje jídel 

Strávník si vezme podnos a příbor, přiložením karty k výdejnímu terminálu dá pokyn k vydání objednaného jídla, 

objednané jídlo odebere z výdejního pultu na připravený podnos, samoobslužně si odebere nápoj a jídlo v jídelně 

zkonzumuje. Po konzumaci odloží strávník podnos a použité nádobí do vymezeného prostoru na odkládacím pultu 

umývárny a opustí jídelnu.  

Způsob hrazení úplaty za školní stravování 

Úplata se hradí bezhotovostně na účet DM 1 tak, jak je uvedeno v informacích ke stravování. Informace obdrží 

zájemce spolu s přihláškou. 
 

Provozní řád školní jídelny  
 

 Kapacita jídelny je 126 míst k sezení. 

 Jídla se vydávají ve dnech školního vyučování a to v určenou výdejní dobu: 

snídaně od 6.00 do 7.45 hodin, obědy od 11.15 do 14.30 hodin, večeře od 18.00 do 19.15 hodin, 

 cizí strávníci od 11.15 do 11.45 hodin. 

 Vstup do školní jídelny je povolen strávníkovi v době výdeje, zcela mimořádně mimo výdejní dobu. 

 Strávníci jsou povinni seznámit se s provozním řádem, udržovat čistotu, řídit se pokyny dozorujícího 

pracovníka a zaměstnanců domova mládeže, chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými  

a společenskými pravidly při stolování. 

 Tašky a svršky se odkládají v jídelně ve vyhrazeném prostoru. 

 Informace o ceně stravy, způsobu a termínech placení, vedení konta na stravování jsou strávníkovi sděleny při 

přijímání ke stravování a jsou k dispozici na nástěnce v jídelně a na www.spspzlin.cz. 

 Jídelní lístek je týdenní a je k nahlédnutí na nástěnce v jídelně. Možnost dietního stravování (celiakie, šetřící).  

 Strávník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit vedoucí stravování ukončení nebo přerušení studia. 

 Neubytovaný může také odebrat objednané jídlo v první den neplánované nepřítomnosti ve vyučování 

(především při onemocnění). Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme. Zařízení školního 

stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min. po naplnění jídlonosiče.  

 Strávník je povinen neoprávněně odebraná jídla zaplatit v plné ceně. 

 Při zapomenutí a ztrátě karty lze jídlo výjimečně vydat, ale jen když vedoucí stravování ověří platnost 

objednávky a dá pokyn k výdeji jídla. 

 Ztráta karty musí být řádně oznámena vedoucí stravování nebo účetní a strávníkovi je vydána nová stravovací 

karta proti úhradě. 

 Připomínky ke stravě, k technickým a hygienickým závadám nahlásí strávník vedoucí stravování nebo 

dozorujícímu pracovníkovi. 

 Případnou nevolnost nebo úraz hlásí strávníci dozorujícímu pracovníkovi, který zajistí další postup. 

 Personál umývárny provádí průběžně očistu stolů během výdejní doby a na pokyn dozorujícího pracovníka 

popř. strávníka zajistí mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.).  

 Zletilí strávníci a zákonní zástupci nezletilých strávníků jsou o vydání a obsahu tohoto provozního řádu 

informováni školou při přihlášení se ke stravování, provozní řád je zveřejněn v jídelně a na www.spspzlin.cz  

a je součástí ujednání o stravování se školou. 

 Podněty, připomínky a stížnosti rodičů a strávníků ke stravování se vyřizují s vedoucí jídelny a ředitelem 

domova. 
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