
 
Příloha č. 4 směrnice č. 27/2014 o školním a závodním stravování AKTUALIZACE 2020 

Základní pravidla  ŠJ - výdejna SZŠ a VOŠ Cheb 
 

1. Vstup do ŠJ je povolen od 11:30 hod. do 14:30 hod., a to pouze strávníkům 

s oprávněním ke stravování. 

2. Výdej obědů je zajištěn každý vyučovací den od 11:30 hod. do 14:15 hod.  

3. Jídelní lístek na celý týden visí vždy ve výdejně  - vaří se 1 jídlo 

4. Strávník dostane oběd po kladné identifikaci elektronickým čipem u 

výdejového okénka. 

5. Po konzumaci oběda uloží a roztřídí použité nádobí na odkládací okénko.  

6. Odnášení obědů mimo ŠJ v době nemoci je povoleno pouze první den nemoci, 

kdy již nelze oběd odhlásit. Podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

§122 odst. 2 se poskytuje nezletilým žákům středních škol hmotné 

zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole 

nebo školském zařízení. 

7. Stane-li se, že v době výdeje strávník nedostane oběd, kuchařka vykonávající 

službu zajistí náhradní stravu odpovídající teplému obědu.  

8. Své připomínky i pochvaly k pokrmům strávník nahlásí kuchařce nebo je 

oznámí vedoucí školního stravování. 

9. Technické nebo hygienické závady se hlásí též kuchařce, jež zajistí nápravu.  

10. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité sklo, rozlitý čaj apod.) 

zajistí na požádání pomocná síla v kuchyni. 

11. Pokud strávník zapomene nebo ztratí elektronický čip, může vydávající 

kuchařka vydat oběd na základě ověření o platném nároku na oběd.  

12. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ  

13. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně a v souladu 

s hygienickými a společenskými pravidly při stolování zachovávat osobní a 

respirační hygienu.   

14. Žáci porušující pravidla slušného chování, řád ŠJ a pokyny vyučujících mohou 

být ředitelem SZŠ a VOŠ vyloučeni ze stravování. 

15. Škodu způsobenou poškozením zařízení a majetku SZŠ a VOŠ žák uhradí 

v plné výši. 

 

 

V Chebu 1. 9. 2020                                                                                                                

 

                                                                              

            

 RNDr. Jana Kabelková 

 statutární zástupce pověřený řízením školy 


