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Tento provozní řád školní jídelny je vypracován dle vyhlášky 17/2008 Sb. ze dne 17.ledna 2008, 

kterou se mění vyhláška  84/2005 Sb.  ze dne 14.února 2005 o nákladech na závodní stravování a 

jejich úhradě v příspěvkových organizacích zařízených územními samosprávními celky,ve znění 

vyhlášky č.94/2006 Sb.a ve znění pozdějších předpisů. 

Provozní řád školní výdejny se řídí Vyhláškou o školním stravování č.210/2017 Sb. ze  dne 

1.9.2017, kterou se měnila  vyhláška č. 107/2005 Sb. ze dne  25.února 2005 o školním stravování. 

 

Dále postupujeme dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb., č. 108/2001 Sb.,  

602/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. ze dne 17.3.2004,  dle 

vyhlášky č.100/2002 Sb.,kterou se mění vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP a ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Na základě novely zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty číslo zákona 256/2019 Sb. ze 

dne 13. září 2019 - SKP – 56,  je u stravování snížená druhá sazba daně na výši 10%. 

Cena oběda pro zaměstnance, důchodce školy a  cizí strávníky se stanovuje s DPH. 

 

Provozní řád je rozšířen o seznam alergenních složek, které podléhají legislativnímu označování dle 

směrnice 1169/11 EU a vyhlášky č.113/2005 Sb. „O způsobu označování potravin a tabákových 

výrobků“. 

 

1.Školní jídelna připravuje pro žáky 2 hlavní a 4 doplňková jídla. Pro zaměstnance připravuje  

   1 hlavní jídlo a doplňkové jídlo dle potřeb. 

   Při přípravě jídel se postupuje podle Receptury pro školní stravování – „Ať nám chutná ve škole“.  

   a „Receptury teplých pokrmů“. Vlastní kalkulace jídel, případné změny stávajících receptur,   

   budou založeny ve složce – vlastní receptury.  

 

2. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a je k dispozici na webových stránkách školy. 

 

3. Výdej jídel:  žákům, zaměstnancům, důchodcům a cizím strávníkům : 

snídaně                      OV + TE        7,00   -    7,25 

přesnídávka               TE                              10,05   -  10,20 

                                    OV                              10,00   - 10,15 

oběd – cizí strávníci:     11,30   -  12,00  

            zaměstnanci:                                     11,30   -  13,30 

žáci TE – PO-PÁ:                                         12,00   -  13,30 

žáci OV – PO-PÁ:                                        13,00   -  13,30 

                   

večeře, svačina, II.večeře                            17,00   -  17,30  
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4. Jídla se žákům vydávají ke konzumaci pouze v jídelně, výjimku tvoří svačiny do odborného  

    výcviku a cestovní balíčky, které jsou žákem nebo pedagogickým zaměstnancem hlášeny 

    nejpozději 1 den do předu. Odpoleční svačina a druhá večeře jsou vydávány současně s večeří. 

    Ubytovaným žákům se vydává studená večeře 2x v týdnu. 

 

5. Odnášení příborů a nádobí mimo školní jídelnu není dovoleno. 

 

6. Zájemce o stravování písemně vyplní formulář Přihláška strávníka ke stravování a stvrdí 

svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce a odevzdá přihlášku hospodářce školy. 

Přihlásit se ke stravování nebo odhlásit je třeba nejméně jeden den předem ve školní jídelně nebo 

telefonicky v době od 6,30 - 15,00. 

Nemocní žáci musí odhlásit stravu nejpozději do 7,00 hodin v den onemocnění. 

O prázdninách se žáci nestravují, výjimku mají žáci na prázdninové praxi. 

 

7. Dozory ve školní jídelně: 

 - snídaně    - vychovatel 

 - dopolední svačina   - kuchařka 

 - oběd     - pedagogický dozor /učitel teoretického vyučování 

        a učitel odborného výcviku 

 - večeře    - vychovatel 

 

8. Náklady na  stravování: 

 

Střední škola hospodářská a lesnická zajišťuje stravování ve vlastní školní jídelně.  

Náklady tvoří: 

A/ náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel – pořizovací 

     cena surovin 

B/ náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů 

   /doplňkové jídlo/ 

C/ ostatní provozní náklady /věcné, osobní a další režijní náklady/ včetně ztrát vzniklých 

   přirozeným úbytkem  - náklady na hlavní činnost školy. 

 

Náklady bodu A/ a B/ jsou plně hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních potřeb 

stanovenými Zásadami pro hospodaření s FKSP.  

Ostatní provozní náklady hradí v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost. 
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9. Finanční limit na nákup potravin a úhrada od žáka a den dle vyhlášky 210/2017 ze dne 1. 

září 2017: příloha č.2 k vyhlášce číslo  107/05 Sb.  -  bod 4 

 

       Snídaně                     15,00 

přesnídávka 12,00 

oběd   30,00 

svačina 11,00 

večeře   26,00 

II. večeře   16,00 

celodenní  110,00 Kč 

 

Poplatek žáka za celodenní stravování činí dle bodu 9. částku 110,00 Kč.  

Dojíždějící žáci hradí oběd, popřípadě další doplňkové jídlo dle potřeby. 

 

10. Stravování je zajišťováno kuchařkami školy. 

 

11. Úhrada od zaměstnanců školy činí za oběd 31,00 Kč včetně 10% DPH. 

      Svačinu mohou odebírat zaměstnanci školy za stravovací normativ dle bodu 9. za 12,00 Kč  

      včetně 10% DPH. 

 

Úhrada stravy  - oběda pro zaměstnance, důchodce       -oběd-zam.na DPP 

 

  Úhrada oběda 31,00 Kč   37,00 Kč 

            Odvod 10 % DPH          - 2,82 Kč   - 3,36 Kč 

 celkem            28,18 Kč   33,64 Kč 

 příspěvek FKSP            5,00 Kč     0,00 Kč 

 Neupravený normativ o koeficient DPH       33,18 Kč   33,64 Kč 

            Úprava koeficientu DPH         - 3,62 Kč   - 3,67 Kč 

            Stravovací normativ          29,56 Kč   29,97 Kč 

 

Zaměstnanci, kteří vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni 

v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě, mají poskytnuté jedno hlavní jídlo za 

sníženou úhradu, což je 31,00 Kč včetně 10% DPH. 

Zaměstnanci, kteří vykonávají ve škole práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, odebírají hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu 37,00 Kč včetně 10% DPH/ není 

poskytnut příspěvek z FKSP/, v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni 

alespoň 3 hodiny. 
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Na základě § 236 Zákoníku práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude poskytnuto 

zvýhodněné stravování: 

- bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu 

nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. 

Po dobu čerpání dovolené, po dobu dočasné pracovní neschopnosti, po dobu samostudia, omluvené 

pracovní nepřítomnosti /propustky/ a rozhodnutí o potřebě ošetřování člena rodiny, není možné 

poskytnout zvýhodněné stravování, zaměstnanec hradí částku jako cizí strávníci. 

Úhrada za stravování rodinných příslušníků a cizích strávníků na oběd je 65,00 Kč včetně 10% 

DPH Kč. 

       

12. Stravování cizích strávníků při akcích školy v běžném týdnu: 

 

 snídaně  24,00 Kč   svačina  18,00 Kč 

   

 oběd   65,00 Kč   večeře   50,00 Kč 

 

Cena bude dále stanovena dle objednávky a předběžné kalkulace na požadovaný druh jídla. 

   

     

13. Stravování cizích strávníků – víkendové akce: 

 

snídaně  65,00 Kč oběd  115,00 Kč večeře  100,00 Kč 

 

Cena bude dále stanovena dle objednávky a předběžné kalkulace na požadovaný druh jídla. 

  

 

14. Dietní stravování ve škole není zavedeno. 

 

15. Seznam alergenních složek, které se uvádějí v jídelním lístku  

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb.    

       

       

1 Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich (nejedná se o celiakii)  

 tj.: pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kalmut nebo jeho hybridní odrůdy 

       

2 Korýši a výrobky z nich  

 patří mezi potraviny ohrožující život    
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3 Vejce a výrobky z nich     

 patří mezi potraviny ohrožující život    

       

4 Ryby a výrobky z nich      

       

5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich  

 patří mezi potraviny ohrožující život    

       

6 Sojové boby (sója) a výrobky z nich    

 s výjimkou zcela rafinovaného sojového oleje a tuku  

       

7 Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)   

 s výjimkou syrovátky     

       

8 Suché skořápkové plody    

 tj.: mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy 

 pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich  

       

9 Celer a výrobky z něj     

       

10 Hořčice a výrobky z ní     

       

11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich   

       

12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l 

 vyjádřeno jako SO2     

       

13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj    

       

14 Měkkýši a výrobky z nich    

 

V jídelním lístku se u snídaně, obědů, svačin, večeří budou uvádět čísla alergenů, které se ve stravě 

vyskytují. 
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16. Způsoby úhrad stravného: 

 

Žáci hradí zálohy na stravné měsíc předem do 20. dne v měsíci. Úhrady jsou prováděny v hotovosti 

nebo převodem na běžný účet školy. Na základě smlouvy o stravování žáků z Dětských domovů je 

vystavena faktura za skutečné náklady. Od 1. září 2020 bude od žáků vyžadována úhrada pouze 

převodem na běžný účet školy.  

 

Zaměstnanci hradí skutečně odebranou stravu za běžný měsíc srážkou ze mzdy nebo v hotovosti do 

pokladny školy. Od 1. září 2020 bude od zaměstnanců vyžadována úhrada pouze převodem na 

běžný účet školy.  

 

Cizí strávníci a důchodci školy hradí předpokládanou částku platby v hotovosti do pokladny školy, 

na běžný účet školy nebo dle skutečně odebrané stravy na základě vystavené faktury. Od 1. září 

2020 bude od cizích strávníků a důchodců školy vyžadována úhrada pouze převodem na běžný účet 

školy.  

 

 

Přijaté zálohy na stravování a ubytování  

K 31. lednu a k 30. 6. běžného roku bude provedena kontrola stavu přijatých záloh. Limit přeplatku 

je stanoven na dvojnásobek měsíční zálohy. Přeplatky budou vráceny v průběhu následujícího 

měsíce. Pokud jsou přijaté zálohy více než 12 měsíců bez pohybu /nevyzvednuto při vyúčtování 

výše uvedených služeb budou do 100,- Kč zaúčtovány do mimořádných výnosů školy/. Vyšší 

částky budou vráceny buď osobně z pokladen školy, složenkou po odečtení poštovného nebo na 

příslušný bankovní účet. 

 

17. Stravovací čipy: 

Žákům je na začátku školního roku prodán stravovací čip, který je platný po celou dobu studia. 

V případě ztráty, zapomenutí hlásí žák ihned tuto změnu ve školní jídelně. Dojde k zablokování   

čipu, na který  není možno po určenou dobu odebírat stravu a vydá náhradní čip. 

Stravovací čip mají zakoupeni všichni strávníci. 

 

18. Kouření není ve školní jídelně ani kuchyni povoleno. 

 

19. Do kuchyňských prostor a skladů je vstup nepovolaným osobám, zde nezaměstnaným rodinným 

příslušníkům, žákům  školy    z a k á z á n. 

 

20. Do školní jídelny není dovolen vstup ve znečištěném oděvu a obuvi. Strávníci jsou povinni se 
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chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. 

Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny a jsou 

projednávány ve stravovací komisi, která se koná 1x za dva měsíce. 

    

21. Provoz školní jídelny se dále řídí Vyhláškou 107/2001 Sb. a 108/2001 Sb., 602/2006 ze dne  

18. 12. 2006, kterou se mění vyhláška 137/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů. 

 

22. Stravovací služby poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy. 

 

 

23. Kontrola 

Kontrolu dodržování této směrnice vykovává ředitel školy nebo jím pověření pracovníci. 

 

24. Účinnost 

Účinnost od 1. května 2020. 

 

25. Zrušení předcházející směrnice 

 Tímto ruším Provozní řád školní jídelny ŘH 002, č. j. 1//2/2020 ze dne 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Miroslav Kudrna  

  ředitel školy 
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Příloha č.1 

 

1. Pokyny pro žáky ke stravování ve školní jídelně od 1. 5. 2020 

 

Cena oběda stanovena na 30,- Kč/oběd. V případě celodenního stravování je stanovena částka 110,-

Kč/den (snídaně + přesnídávka 27,-Kč, oběd 30,- Kč, svačina 11,-Kč, večeře + večeře II 42,- Kč).  

 

Platby stravy lze provádět převodem z banky po předchozí domluvě a přidělení variabilního 

symbolu plateb nebo v mimořádných případech v hotovosti v kanceláři školy u pí. Durdisové. 

Strava je placena vždy předem. Bezhotovostní platby za stravu je nutno poukazovat trvalým 

příkazem (jednorázovým příkazem) ze svého účtu na účet školy předem do 20. dne v měsíci, 

nejlépe v hodnotě 600,- Kč (cca 20 obědů). V případě celodenního stravování je tato částka 2.000,-

Kč/měsíc, ubytování je 1.000,- Kč/měsíc, celková částka je 3.000,- Kč/měsíc. Pokud strávník ví, že 

se bude stravovat méně často, lze tuto částku snížit dle potřeb strávníka. Přeplatky-zůstatky stravy 

za měsíc přecházejí do dalšího měsíce automaticky. Vyúčtování přeplatků stravy je prováděno 1x za 

školní rok (zpravidla během letních prázdnin). Přeplatky za stravu jsou poukazovány zpět na účet, 

ze kterého jsou zasílány nebo vypláceny v hotovosti nebo v případě pokračování studia po domluvě 

ponechány na další školní rok. 

 

Vzhledem k bezstravenkovému systému výdeje stravy je nutno si zakoupit v kanceláři školy čip, 

který slouží pro výdej stravy.  Cena čipu se pohybuje v rozmezí cca 136,- až 150,-Kč. V případě 

ztráty nebo mechanického poškození čipu si strávník musí strávník zakoupit náhradní čip stejným 

způsobem. V případě, že čip přestane fungovat, je vyměněn po dobu záruky (tj. 2 roky) za jiný. 

 

Strava se přihlašuje i odhlašuje nejpozději den předem do 14.00 hodin přes terminál umístěný 

v jídelně školy nebo prostřednictvím internetu. V případě nutnosti (např. nemoc aj.) lze provést 

přihlášku i odhlášku také v kanceláři školy buď osobně, nebo na tel. čísle 482416611, 739454867. 

 

Když strávník zapomene čip na stravu doma je nutné si v kanceláři školy vyzvednout náhradní 

stravenku pro vydání stravy. 

 

Platby o prázdninách se vynechávají, první platby na stravu (zejména u celodenního stravování) 

proveďte prosím nejpozději do 20. srpna. 

 

Při bezhotovostních platbách nezapomeňte uvádět nebo zadat do trvalých příkazů: 

Číslo účtu školy: 8000131461/0100 

Částka: viz výše 

Variabilní symbol (přidělený jídelnou): 

 

Internetové objednávky – www.ikuch.cz 

 

                                         přihlašovací jméno: 

                                         heslo: 

E-mail- durdisova.vladka@leshej.cz 

http://www.ikuch.cz/
mailto:durdisova.vladka@leshej.cz

