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Provozní řád školní jídelny – výdejny 

 
 
Zásady provozu: 

Provoz školní jídelny-výdejny (dále jen „ŠV“) se řídí: 

- Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

- Vyhláškou č. 137/2004 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve 

znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., v platném znění 

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb., v platném znění 

- Vyhláškou č. 84/2005 Sb., v platném znění, o nákladech na závodní stravování. 

 

Školní stravování se poskytuje v souladu s: 

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

- Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Závodní stravování se poskytuje zaměstnancům školy v souladu s 

- § 6a, odst. 2 vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění, o nákladech na závodní stravo-

vání a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými 

celky. 

 

Strávník 

- Strávníkem se rozumí strávník dle §1, odst. 1 vyhl. č. 107/2005 Sb., v platném znění, o 

školním stravování, děti, žáci, studenti a další osoby, jimž je poskytováno stravování v 

rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně vý-

chovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, tj. jsou jim poskytovány 

stravovací služby v rámci školního stravování. 

  
Dodavatel stravování  

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 

Cihlářská 604/21, 602 00 

IČ: 00567370 

 

Dodavatel stravování – bezlepková dieta 

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 

Jílová 164/36g, Brno 

IČ: 00638013 

 

Přihlášení ke stravování - žáci, studenti 

Žák, student je přihlášen ke stravě na základě závazné přihlášky ke školnímu stravování. 

Vyplněnou přihlášku žáci, studenti odevzdají v kanceláři, kde proběhne přihlášení a za-

vedení do stravovacího systému školy.  

Při přihlášení je strávníkovi načipován vchodový čip nebo ISIC karta, evidenční číslo čipu 

nebo ISIC karty je variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence 

školního stravování. Variabilní symbol je nutné uvádět vždy při platbách, jinak částka nelze 

přičíst a je zaslána zpět. Čip nebo ISIC karta slouží k výdeji stravy.  

Jakoukoliv změnu, tj. ukončení nebo přerušení studia je strávník povinen okamžitě nahlásit 

písemně na formuláři školy.  
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Přihlášení ke stravování – zaměstnanci  

Řídí se stejnými pravidly jako u žáků, studentů. 

 

 

Cena oběda  

Cena oběda pro žáky, studenty 41,- Kč  

Cena oběda pro žáky – bezlepková dieta 45,-Kč 

 

 

Platby stravného  

Platby lze provádět bezhotovostně převodem z bankovního účtu (číslo účtu vyplní 

strávník v přihlášce) na bankovní účet školy pod vlastním variabilním symbolem. 

 

Číslo bankovního účtu pro platbu stravného: 43-9978250217/0100 (variabilní 

symbol = evidenční číslo) 

 

 

Vyúčtování a vrácení přeplatků  

Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům pokračujícím ve studiu se v novém školním roce  

neprovádí. 

Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům je provedeno po předání odhlášky ze stravování  

bezhotovostní formou na účet.  

 

 

Zásady přihlašování a odhlašování obědů  

 

Přihlašování a odhlašování oběda:  

Probíhá v rámci stravovacího systému, přihlašování do vyčerpání kreditu na stravovacím 

účtu.  

• pomocí čipu nebo ISIC karty se obědy objednávají a odhlašují u terminálu, který je 

umístěn před kanceláří č.128 v přízemí budovy, a to nejpozději 1 pracovní den do-

předu do 8.30 hod. 

• pomocí internetových objednávek na adrese http://www.strava.cz, a to nejpozději 

1 pracovní den dopředu do 8:30 hod. 

• telefonicky na čísle 518 632 426 

 

 

Neomluvený, neodhlášený oběd hradí strávník v plné výši.  

Pokud si strávník neodhlásí oběd včas, nemá nárok na náhradu.  

Strávník se stravuje pokud je přítomen ve škole.  

V případě nemoci, při neodhlášení oběda, má žák, student nárok odebrat oběd do svých 

nádob. Při odběru musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. 

V případě, že si žák, student v další dny nepřítomnosti ve škole oběd neodhlásí, v souladu 

s vyhláškou č. 107 podle § 4, odstavce 9, mu jsou veškeré další neodhlášené obědy dále 

účtovány. 

Zaměstnanec, který si neodhlásí oběd a je nepřítomen z důvodu např. nemoci, služební 

cesty, školení atd., zaplatí v pokladně školy cenu obědu v plné výši (po vyzvání). 

 

 

 

http://www.strava.cz/
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Burza 

Neodhlášené obědy lze nabídnout do burzy a to telefonicky na čísle 518 632 426 p. Kuče-

rová. Pokud nebude o oběd zájem, je započítán strávníkovi, který ho nabídl. 

 

 

Jídelníček  

Je vyvěšen na informační tabuli u výdeje obědů vždy minimálně 2 dny před jeho platností. 

Nabídka oběda se skládá z výběru dvou hlavních jídel a salátu, dále pak z polévky, příp. 

salátu či dezertu.  

Škola může zajistit bezlepkovou dietu. Požadavek na bezlepkovou dietu musí být doložen 

lékařským potvrzením. 

 

 

 

Výdej obědů 

Čas výdeje obědů:  

pro studenty IS, EL 1. – 3. ročníky             10:50 – 11:40 h 

pro studenty OA      1. - 3. ročníky                               11:40 – 12:35 h 

pro studenty VOŠ a 4.ročníky OA                                  12:35 – 13:00 h 

pro zaměstnance                                                         10:45 – 13:00 h 

výdej do vl. nádob 1.den nemoci studenta                     10:45 – 11:00 h 

 

Provoz výdeje:  

- pro strávníky odebírající oběd je oběd vydán na základě ověření objednávky oběda přilo-

žením čipu nebo ISIC karty k výdejnímu terminálu, který je umístěn u výdejového okna ve 

ŠV. 

  

Ztráta, zničení nebo zapomenutí čipu, ISIC karty:  

- pokud strávník zapomene čip nebo ISIC kartu, je povinen toto nahlásit na studijním 

oddělení, kde mu bude vydána náhradní stravenka, kterou se prokáže u výdeje stravy. 

- Bez čipu nebo ISIC karty nelze strávníkovi obědy dlouhodobě vydávat.  

 

 

Vlastní organizace provozu  

Každý strávník si vezme tác, příbor, u výdejního okénka přiloží čip k výdejnímu terminálu, 

pracovnice výdeje stravy vydá strávníkovi oběd. Po konzumaci oběda žák, student odnese 

použité nádobí do zásobníku na použité nádobí. 

Stejný postup platí i pro zaměstnance.  

 

Oběd konzumují strávníci pouze ve školní jídelně, vynášení pokrmů je zakázáno. 

 

Z výdejny stravy platí přísný zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení 

mimo prostor ŠJ. 

  

Studenti a zaměstnanci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hy-

gienickými a společenskými pravidly při stolování. Strávníci jsou povinni dbát zvýšené opa-

trnosti při přenášení stravy na podnosech a při ukládání použitého nádobí do zásobníku na 

špinavé nádobí. Strávníci jsou povinni bezprostředně nahlásit pracovnicím výdeje každé 

znečištění podlahy nebo rozbití nádobí, tak aby se předcházelo zvýšenému riziku úrazů v 

provozu ŠJ.  
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Studenti jsou povinni řídit se pokyny dozoru konajícího pedagoga. Čistotu stolů během 

výdejní doby zajišťuje pracovnice výdeje stravy.  

 

Vedení školy si vyhrazuje právo omezit počet strávníků z provozních důvodů a 

dále vyloučit ze školního stravování ty studenty, kteří by opakovaně hrubým způ-

sobem porušovali provozní řád školní jídelny. 

 

 

Tento provozní řád je umístěn ve školní jídelně a na webových stránkách školy.  

 

 

 

 

 

 

Brno 31. 8. 2022                                                         Ing. Mgr. Lukáš Zouhar 

                                                                                         ředitel školy  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


