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VNITŘNÍ ŘÁD  

ŠKOLNÍ JÍDELNY 

při SZŠ A VOŠ Cheb 
 

1. Základní ustanovení 

Školní jídelna (dále jen jídelna nebo ŠJ) je součástí Domova mládeže a Školní jídelny, při Střední 

zdravotnické škole a vyšší odborné škole v Chebu, Javorová 7, 350 02 Cheb (dále jen DM) 

Součástí ŠJ je výdejna jídel Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole v Chebu, Hradební 

58/10, 350 02 Cheb 

Jídelna poskytuje stravovací služby žákům, studentům a dalším osobám (dále jen strávníci) podle § 

1 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Tento vnitřní řád vychází z § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních č. 108/2005 Sb. a vyhlášky 

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

Kapacita ŠJ je 230 strávníků 

2. Práva a povinnosti studentů a jejich zákonných zástupců ve ŠJ  

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ve Školní jídelně se 

s ohledem na alokaci ŠJ a Výdejny řídí příslušnými platnými ustanoveními Školního řádu 

(zejména článků 1 a 2) a Vnitřního řádu Domova mládeže. 

3. Přihlášení strávníka ke stravování ve ŠJ  

Přihlášku ke stravování pro 1. ročníky si vyzvedne student nebo zákonný zástupce studenta na 

schůzkách nultých ročníků v měsíci červnu nebo je k dispozici ke stažení na web stránkách školy 

http://szscheb.cz/index.php/skolni-jidelna. K této přihlášce je současně doložen tento Vnitřní řád 

školní jídelny a Základní pravidla ŠJ SZŠ a VOŠ Cheb. 

Studenti ostatních ročníků si mohou vyzvednout přihlášku ke stravování u vedoucí ŠJ (VSUZ) 

v budově školy v suterénu, a to první vyučovací den v každém měsíci v době 11:30 – 14:00 hodin, 

na Domově mládeže denně, případně po telefonické dohodě (tel. č. 739 322 346) i jindy. 

Po naplnění kapacity kuchyně se přihlašování ukončí. Ti, kteří se neodhlásí do 15. 6. daného 

školního roku, budou automaticky zařazeni ke stravování od září následujícího školního roku. Při 

uvolnění kapacity je možné se přihlásit u VSUZ dodatečně.  

Vyplněnou přihlášku s doloženým potvrzením o zřízeném souhlasu s inkasem strávník 

odevzdá nejpozději do 15. dne v měsíci. Úhrady za stravné jsou prováděny bezhotovostně 

inkasem z účtu plátce. Po provedeném inkasu se může strávník stravovat od následujícího měsíce. 

http://szscheb.cz/index.php/skolni-jidelna
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Úhrada bude inkasována ke 20. dni v měsíci ve prospěch účtu školy vedeného u Komerční banky 

Cheb, číslo 22137331/0100. Na měsíc bude inkasováno smluvní minimum ve výši stanovené 

Přílohou č. 1 ke Směrnici č. 27 o školním a závodním stravování. V dalších měsících budou 

inkasovány částky do výše smluvního minima upravené o přeplatky nebo nedoplatky 

z předchozího měsíce. 

4. Organizace výdeje obědů ve výdejně školy 

Výdej obědů se děje prostřednictvím elektronických stravovacích čipů (dále jen čip). Tento čip 

obdrží každý strávník (kdo má zaplaceno stravování) po přihlášení ke stravování od vedoucí ŠJ p. 

Tulisové na začátku školního roku před výdejem obědů ve výdejně jídel. 

Odhlašování (resp. změny) stravy se bude provádět jako dosud, tzn. den dopředu do 14.00 hodin 

předcházejícího dne před odběrem oběda, ale přes internet na WWW stránce www.strava.cz 

nebo prostřednictvím Android aplikace pro SmartPhone Strava.cz (ke stažení Google Play)   

registrační číslo naší jídelny je 10041. 

Na pozdější odhlášku nebude brán zřetel. Přihlašovací údaje budou sděleny společně s předáním 

čipu. V uvedených aplikacích je k dispozici stav objednávek (přihlášená, odebraná, neodebraná 

jídla atd.).   

Nedojde-li k úhradě za stravné do posledního dne měsíce, od prvního dne následujícího měsíce, 

bude výdej stravy na čipu zablokován a může být i vyloučen ze stravování. 

Školní stravování se řídí výživovými normami. 

5. Výdejní doba pro strávníky 

Snídaně:    5:15 –  7:30 hodin 

Oběd:    11:30 – 14:15 hodin 

Večeře:   17:15 – 18:10 hodin 

Snídaně a večeře (resp. obědy dle potřeb organizace) jsou vydávány ve školní jídelně umístěné 

v Domově mládeže, Javorová 7, Cheb. 

Obědy pro strávníky ve Výdejně školní jídelny (dále jen „Výdejna“) umístěné v budově školy 

v Hradební ulici 58/10, Cheb. 

6. Strávníci jsou povinni: 

Pravidla výdeje ve výdejně v Hradební 58/10 se řídí přílohou č. 4 Směrnice o stravování. Jsou 

veřejně přístupné na Webu školy, školní jídelně a výdejně. 

Při ukončení studia se neprodleně odhlásit ze stravování a v kanceláři jídelny si vyžádat potvrzení 

o ukončení stravování. 

Dodržovat zásady hygieny společného stravování: 

a) před vstupem do budovy jídelny očistit obuv 

b) odkládat svršky a tašky jen v šatně uvnitř jídelny 

c) v jídelně zachovávat čistotu a klid, dodržovat pravidla osobní a respirační hygieny 

http://www.strava.cz/
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d) k mytí rukou používat mýdlo, jednorázové utěrky případně dezinfekční prostředek.  

e) nevodit do jídelny zvířata 

f) podřídit se případným pokynům orgánů hygienické služby směřujícím k zabezpečení 

hygieny a k zabránění vzniku a šíření přenosných onemocnění 

g) nevstupovat do jídelny ve znečištěných oděvech 

h) respektovat pokyny dozírajících pedagogických pracovníků a bezvýhradně se jim 

podřizovat 

i) v případě znečištění židle, stolu nebo podlahy rozlitím polévky, omáčky, čaje apod., 

upozornit personál jídelny v umývárně nádobí, který provede úklid 

j) chránit majetek a zařízení jídelny před poškozením 

7. Je zakázáno: 

Odebírat stravu do jídlonosičů (viz níže uvedená výjimka) 

Vstupovat do jídelny bez oprávnění ke stravování 

Odebírat stravu v době nemoci žáka. Výjimkou je první den nemoci, kdy nebylo možno stravu 

odhlásit.  

Provádět jakékoliv podvodné manipulace se stravovacími čipy. 

Vynášet z jídelny jakýkoliv její majetek (nádobí, skleničky, příbory apod.) 

Rozhazovat zbytky jídel, slupky z ovoce nebo obaly po chodbách a v okolí budovy 

Kouřit v prostorách jídelny či výdejny 

8. Změny v přihlášené stravě 

Odhlašování celodenní stravy v době nemoci a absence je nutné provést do 10. hodiny ranní na 

nadcházející den /dny/ telefonicky na tel. č. 739 322 346 nebo na tel. č. 774 001 886.  

Neodhlásí-li si strávník stravu, je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady, tedy i příspěvek 

zřizovatele dle vyhlášky o školním stravování /č. 107/2005/, jehož výše je každoročně stanovena 

přílohou č. 1 Směrnice č. 27 O školním a závodním stravování. 

Tato suma bude strávníkovi naúčtována na konci měsíce. Vzniklý nedoplatek je třeba uhradit 

v hotovosti do pokladny školy nebo DM. Teprve pak je možno pokračovat ve stravování.   

9. Vyřizování připomínek a nesrovnalostí 

Veškeré připomínky ke stravování je nutno řešit okamžitě s vedoucí jídelny nebo s vychovatelem 

přítomným v jídelně. 

Nesrovnalosti v platbách stravného je nutno uplatnit maximálně do 20 dnů od prokázání vzniklého 

rozdílu. 

Rodiče mohou volat své připomínky nebo dotazy na tel č. 739 322 346 VSUZ ve dnech školního 

vyučování PO – PÁ od 7:30 hod. – 14.00 hodin. 
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10. Úhrada za stravování 

Finanční normativ je stanoven Přílohou č. 1 ke Směrnici č. 27 o školním stravování a je rovněž 

k dispozici na webu školy resp. v sekretariátu školy.  

11. Ukončení stravování 

Odhlášení strávníka:  

1. Telefonicky na výše uvedeném tel. č. u VSUZ nebo písemně odevzdat kuchařce u okénka 

oznámení o odhlášení strávníka k datu 

2. Po ukončení školní docházky na SZŠ a VOŠ Cheb resp. gymnáziu. 

V obou případech bude provedeno vyúčtování stravy. Vyúčtování se provádí 20. den v každém 

měsíci a zohledňuje přeplatky nebo nedoplatky. Přeplatky budou poukázány na účet strávníka, 

který též obdrží písemné vyúčtování. 

Na tomto základě bude strávník vyřazen z evidence strávníků. 

Ředitel školy ukončí žákovi nebo studentovi stravování pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, 

zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodl s VSUZ termín úhrady 

Důvodem k vyloučení strávníka ze stravování je porušení tohoto vnitřního řádu 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně patologickými 

jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a pravidla pro 

zacházení s majetkem ŠJ 

Podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a pravidla pro zacházení s 

majetkem ŠJ se s ohledem na alokaci ŠJ a Výdejny řídí příslušnými platnými ustanoveními 

Školního řádu a Vnitřního řádu Domova mládeže. 

13. Závěrečná ustanovení 

Seznámení s tímto Vnitřním řádem potvrzuje žák nebo student v přihlášce ke stravování svým 

podpisem 

Vnitřní řád je vyvěšen na veřejně přístupném místě ve školní jídelně, výdejně a Domově mládeže 

a je k dispozici na internetových stránkách http://szscheb.cz/index.php/skolni-jidelna.  

 

V Chebu 25. 1. 2022 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zdeněk Hrkal 

 ředitel školy 

http://szscheb.cz/index.php/skolni-jidelna

