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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY        
                       

1. Základní ustanovení  

Školní jídelna (dále jen jídelna) je součástí  Střední rybářské školy a VOŠ VHE Vodňany  

a Domova mládeže, Zátiší 480, Vodňany 389 01. 

Jídelna poskytuje stravovací služby 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. Pracovní postupy 

probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví dále upřesněného prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 

při činnostech epidemiologicky závažných. 

2. Výdejní doby pro strávníky  

 

  Začátek výdeje Konec výdeje 

Pondělí - Čtvrtek Snídaně 6.45 7.30 

 Obědy 11.00 14.00 

 Večeře 17.00 18.00 

Pátek Snídaně 6.00 7.00 

 Obědy 10.30 13.00 

 

Výdej stravy je možný pouze prokázáním se čipu u výdajového pultu. Čip je možné si 

zakoupit u vedoucí školní jídelny. Čip je nevratný, případné ztráty hlaste v kanceláři 

vedoucí školní jídelny (školní jídelna neručí za škody použití čipu třetí osobou!) 
 

 

 



3. Výše stravného 

 
    

  Stravné cena surovin 

snídaně + svačina 34,- Kč 34,- Kč 

oběd 44,- Kč 44,- Kč 

večeře + svačina 52,- Kč 52,- Kč 

CELKEM 130,- Kč --- 

večeře II. 20,- Kč 20,- Kč 

 CELKEM 150,- Kč --- 
 

Pokud jsou ubytovaní studenti přítomni na DM, jsou přihlášeni k celodennímu odběru stravy bez výjimky. 
Žáci ubytovaní na DM jsou povinni odebírat celodenní stravu. 

Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu ve školském zařízení a to i první den nepřítomnosti  
ve škole. Večeře II. jen po předchozím přihlášení, 24,- zaměstnanec, 20,- příspěvek z FKSP.      

 
                               CENÍK UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  
                                          (DM PENZION ZÁTIŠÍ) 
                                                                           (platný od 1.1.2023) 

 
                                                                Dospělé osoby 

    

snídaně  80,- Kč 

oběd 120,- Kč 

večeře  110,- Kč 

  

PLNÁ PENZE 310,- Kč 

POLOPENZE 190,- Kč 

Večeře II. 55,- Kč 

  
                                                                 Děti do 10 let 

    

snídaně  65,- Kč 

oběd 85,- Kč 

večeře  85,- Kč 

  
PLNÁ PENZE 235,- Kč 

POLOPENZE 150,- Kč 

Večeře II. 50,- Kč 

 
  

 



4. Platba stravného 
 
Bezhotovostní: 

▪ Žáci vždy za uplynulý měsíc a to od října do července dle souhlasu s inkasem. 

Příkaz k inkasu je nutné zřídit od srpna před nástupem do školy a není nutné po 

dobu studia tento souhlas rušit. Jídelna si vždy k 15. dni v měsíci vyžádá částku 

skutečně projedené stravy a to měsíc nazpět. U ubytovaných je k platbě za stravu 

připočtena každý měsíc částka 1.000,- Kč za ubytování. Výše měsíční úhrady za 

ubytování se nemění i když žák není ubytovaný po všechny dny v měsíci. 

Jistina – v měsíci srpnu před nástupem si škola vyžádá dle souhlasu s inkasem tzv. 

vstupní jistinu. Pro ubytované je ve výši 4.000,- Kč, pro dojíždějící a zároveň 

stravované studenty je ve výši 700,- Kč. Tato jistina slouží k pokrytí případných 

nedoplatků stravy a ubytování ze strany studentů a to po dobu studia na SRŠ 

Vodňany a je vratná po ukončení studia a to na účet vkladatele. 

▪ Zaměstnanci se souhlasem k inkasu vždy za uplynulý měsíc. 

     Fakturace    -  cizí strávníci, exkurze, kurzy apod. na základě objednávky 

     Hotovostně  -  cizí strávníci a studenti dálkového studia v kanceláři vedoucí jídelny 

     Strávníci hradí přihlášenou stravu (snídaně, oběd večeře) bez ohledu na to, zda                                                                            

byla odebrána.  

    Úprava ceny stravného je možná a lze ji  změnit v souladu s vnitřním řádem školní jídelny  

(zvýšení cen surovin).  

 

5. Povinnosti  strávníka 

▪ Při odběru stravy přiložit čip ke snímači odběru stravy, tím prokázat přihlášenou 

stravu. 

▪ Pokud strávník čip zapomene, nahlásí v kanceláři vedoucí jídelny, že čip nemá a 

podle přihlášené stravy dostane náhradní potvrzení na stravu. 

▪ Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si nový čip. 

▪ Neprovádět jakékoliv podvodné manipulace s čipem používaným k odběru stravy. 

▪ Včas nahlásit ukončení studia nebo nemoc v kanceláři vedoucí jídelny (osobně, 

telefonicky nebo e-mailem).  

▪ Strávník dodržuje zásady hygieny společného stravování, (čisté ruce, čistá obuv, 

klid a pořádek v jídelně, nevodí do jídelny zvířata, dodržuje pokyny orgánů 

hygienické služby pro zabezpečení hygieny a zabránění vzniku a šíření přenosných 

onemocnění). 

▪ Strávník dodržuje zásady slušného chování, nepoškozuje vybavení jídelny a 

nevynáší nádobí mimo jídelnu.  

 

 



▪ Při znečištění jídelního setu nebo podlahy hotovým pokrmem, zajistí úklid  u  

pomocného personálu školní kuchyně, aby nedošlo k úrazu a byla dodržena 

bezpečnost a hygiena v těchto prostorách. 

▪ Je zakázáno kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách celého 

areálu školní jídelny. 

 

6. Odhlášení a přihlášení stravného 

     Odhlašování a přihlašování stravy si každý strávník provádí sám. Změny přihlášené 

stravy (odhlášky, přihlášky) lze provádět nejpozději do 12.00 hodin předcházejícího dne. 

     Stravování na víkend se provádí vždy do čtvrtka  do 12.00 hodin. 

     Při nemoci je strávník povinen si stravu odhlásit s výjimkou prvního dne nemoci 

(první den nemoci je možné si dotovanou stravu odebrat např. do jídlonosiče).     

     Pokud tak neučiní, zaplatí za stravu plnou cenu včetně režijních poplatků. Výjimkou 

je, pokud strávník onemocní o víkendu, kdy lze stravu odhlásit přes internet nebo e-

mailem . 

▪ pomocí internetu na stránkách  www.strava.cz (heslo k přihlášení v kanceláři u 

vedoucí ŠJ) 

▪ na telefonu 383 382 410, 601 554 229 – formou SMS 

▪ v kanceláři vedoucí jídelny  

▪ přímo na objednávacím terminálu pomocí přiděleného čipu  

▪ na e-mailu: jidelna@srs-vodnany.cz 

     Výjimkou jsou prázdniny a ředitelská volna, kdy toto nastavuje vedoucí jídelny.  

     Ukončení stravování si každý strávník hlásí u vedoucí školní jídelny a zároveň ruší 

platební příkaz k inkasu. Důvodem k vyloučení strávníka může dojít v případě porušení 

tohoto vnitřního řádu nebo při opakovaném neuhrazení stravného ve stanoveném nebo 

náhradním termínu. Nesrovnalosti v platbách stravného je nutno uplatnit do 20 dnů od 

prokázání vzniklého rozdílu. 

7. Jídelní lístek a jeho složení  

     Skladba jídelníčku se řídí pravidly pro sestavování JL a plněním spotřeby daných 

surovin ve Spotřebním koši. Jídelna SRŠ byla zřízena pro stravování studentů určité 

věkové kategorie a také složení pokrmů proto vyhovuje více této skupině (15-18 let) vyšší 

příjem vitamínů, minerálů, luštěnin apod. snížení spotřeby soli, tuků a cukrů. 

8. Alergeny 

     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací 

o potravinách spotřebitelům. Označování alergenů obsažených v potravinách a jídlech 

zhotovených ve školní kuchyni je pouze informativní a je označeno vždy na jídelním  

 

http://www.strava.cz/


lístku společně s informativní tabulkou a také na internetových stránkách. Změna 

jídelníčku a alergenů je vždy vyhrazena u výdejového okénka. 

     Školní jídelna nemá oprávnění k vaření diet, nabízí však výběr ze dvou chodů 

oběda, kde nalezne strávník i přirozeně bezlepkovou stravu. 

     Za kvalitu a nezávadnost stravy odpovídá školní jídelna pouze u pokrmu 

konzumovaného v prostorách školní jídelny, nikoli odnášeného. 

9. Výdej do jídlonosičů 

 

     Z důvodu zachování hygienických požadavků vydáváme tímto způsobem stravu 

pouze do nerezových jídlonosičů. Jídlonosič odevzdá strávník bez tašek a obalů na 

okénko určeného k odkládání špinavého nádobí a to vždy ráno v době od 6.00 - 8.00 

hodin. Poté je jídlonosič umyt v myčce o teplotě vyšší než 70 stupňů a mezi 10.30 – 

11.00 hodin naplněn. Jídlonosiče jsou připraveny k vyzvednutí od 11.00 hodin. Strava 

je do jídlonosičů vydávána pouze tímto způsobem. Pokud se strávník opozdí je mu 

pokrm do jídlonosiče vydán až po výdejní době tj. od 14.00 hodin. 

     Dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25 odst.2 má být takto vydaný pokrm spotřebován 

do 30 minut od naplnění (důvodem je přerušení teplotního řetězce). 

   

10.  Zásady provozu: 

      Provoz školní jídelny  se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování v 

platném znění, Školský zákon č.561/2004 Sb. v platném znění,  vyhláškou  108/2005 Sb. 

o domovech mládeže v platném znění, vyhláškou  č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní 

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávními celky, v platném znění, hygienické předpisy a bezpečnostními předpisy. 

11.  Závěrečné ustanovení 

 
▪ Seznámení s tímto vnitřním řádem potvrzuje student nebo zákonný zástupce 

studenta podpisem  v přihlášce ke stravování. 

▪ Vnitřní řád je ve školní jídelně vyvěšen na veřejném místě a je k dispozici na 

internetových stránkách školy. 

▪ Ve školní jídelně je stanoven dohled ze strany vychovatelů a pedagogických 

pracovníků SRŠ. 

 

Ve Vodňanech, dne  1.1.2023 (aktualizace)     

 Zpracovala: Nováková Dominika, vedoucí jídelny   

 

                                                                                         .…..……………………….. 

                                                       Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. 
                                                                                                       ředitel školy 

 

 


