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Školní stravování  pro  žáky  (dále jen strávníky)  je upraveno v  § 119, 121 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podrobnější 
podmínky jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování (v platném 
znění). V souladu se školským zákonem (§119) a výše uvedenou vyhláškou (§ 3, odst. 6, 7) je ve 
školní jídelně poskytováno stravování i zaměstnancům školy a cizím strávníkům. Školní jídelna se 
dále řídí vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. Všechny 
předpisy upravující školní stravování jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny (ŠJ). 

 

Do školní jídelny vstupují žáci-strávníci jen v případě, že odebírají objednaný oběd, případně za 

účelem přihlášení či odhlášení oběda. Žáci-strávníci vstupují do jídelny až po skončení jejich 

dopoledního vyučování, případně podle aktuálního rozhodnutí vedení školy nebo vyučujícího.  

 

Práva žáků  

a) Žáci mají po zaplacení právo odebrat jeden oběd. 

b) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve zdravém životním prostředí.  

c) Žáci mají právo na informace týkající se školního stravování.  

d) Žáci mají právo vznášet připomínky k nedostatkům stravy u vedoucí ŠJ.  

e) Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým 

násilím.  

  

Povinnosti žáků  

a) Žáci jsou povinni dodržovat tento vnitřní řád a ostatní předpisy a pokyny k ochraně zdraví a 

bezpečnosti.  

b) Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.  

c) Žáci jsou povinni řídit se pokyny dohledu ve školní jídelně a dalších oprávněných osob.  

d) Ve školní jídelně se žák zdržuje jen po dobu vlastního oběda, chová se ukázněně a dodržuje 

hygienická a společenská pravidla stolování. Nesmí jednat tak, aby svým jednáním omezoval jiného 

žáka nebo strávníka. Ve vztahu k žákům školy, pracovníkům školy a dalším strávníkům se zakazují 

veškeré projevy šikanování, vulgární projevy a projevy brutality, a to zejména verbální ponižování, 

tělesné ubližování, kyberšikana a další činnost, která by mohla vést k ohrožování zdraví a psychiky. 

Jakékoliv takovéto chování bude klasifikováno jako hrubý přestupek a může vést až k vyloučení ze 

stravování. 

 

Výchovná opatření 

Podle § 31 školského zákona mohou být žáci podmínečně vyloučeni nebo vyloučeni ze stravování ve 

školní jídelně v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, 

vnitřním řádem školní jídelny, zejména za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči 

pracovníkům školní jídelny a dalším pracovníkům Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Svitavy (viz § 31 odst. 3 školského zákona). Vyloučen ze stravování může být žák 

také při opakovaném neplacení stravného (po předchozím upozornění). 

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zákonnými zástupci žáků s pracovníky školy a školní 

jídelny  

a) Pracovníci školy konající dohled a pracovníci ŠJ vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků 

pouze pokyny bezprostředně související s plněním vnitřního řádu školní jídelny, pokyny k zajištění 

bezpečnosti a další nezbytná organizační opatření.  

b) Zákonný zástupce informuje vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních 

obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska 

ohled. Informace, které zákonný zástupce o žákovi poskytne, jsou důvěrné (všichni pracovníci ŠJ se 

řídí zákonem č.101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů).  

c) Zákonný zástupce žáka může vznášet připomínky a podněty k činnosti školní jídelny vedoucí ŠJ 

nebo řediteli školy.  
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Stravné 

Stravné se platí v hotovosti, vždy poslední dva dny v měsíci. Doba prodeje je od 8.00 do 14.00 hod. 

Stravné lze také platit bezhotovostně z účtu u peněžního ústavu. Peníze za obědy jsou strhávány vždy 

v polovině měsíce na měsíc následující. Více informací o této službě poskytuje vedoucí ŠJ. 

V průběhu měsíce lze zakoupit stravné v úřední době od 11.30 do 14.00 hodin. 

 

Výše stravného - platba za potraviny v rámci rozpětí finančního normativu od 1. 9. 2017: 

žáci základní školy 7 – 10 let    Kč 25,--       

žáci základní školy 11 – 14 let    Kč 27,-- 

žáci gymnázia prima – tercie    Kč 27,--       

žáci základní školy nad 15 let    Kč 28,-- 

žáci gymnázia kvarta – oktáva    Kč 28,-- 

žáci I. – IV. ročníku gymnázia a jiných středních škol   Kč 28,--       

Zaměstnanci a cizí strávníci    Kč 28,-- 

Výše stravného se může upravovat a je součástí příslušné směrnice. Změna je pak zveřejněna na 

nástěnkách ve škole i ve školní jídelně. 

 

Školní jídelna nezajišťuje přípravu dietních jídel. 

 

Výdej obědů žákům a zaměstnancům škol 11.35 – 14.00 hodin 

 

Výdej obědů do jídlonosičů   11.00 – 11:35 hodin     

(mimořádně mohou cizí strávníci odebírat oběd od 11.35 do 13.00, v tomto případě však pouze u 

okénka pro odevzdávání nádobí).  

 

Pokud není žák-strávník nemocen, je povinností žáka konzumovat oběd ve školní jídelně a žákům-

strávníkům je vynášení nádobí, oběda nebo části oběda s nádobím z jídelny je zakázáno.  

 

Výdej obědů je na stravovací čipy, které obdrží strávníci za poplatek v kanceláři ŠJ. Tyto čipy platí po 

celou dobu školní docházky. Při ztrátě čipu se musí strávník přihlásit v kanceláři ŠJ. Pokud se čip do 

týdne nenajde, je nutné  zakoupit nový.  

 

Při zapomenutí čipu se musí strávník rovněž přihlásit v kanceláři ŠJ, kde si vedoucí ŠJ ověří, zda má 

strávník zakoupený oběd, ručně jej označí za odebraný a vydá náhradní lístek s aktuálním datem. 

Tento lístek odevzdá strávník u okénka vedoucímu kuchaři ŠJ.  

 

Každý strávník je povinen, pokud se rozhodne již neodebírat obědy, vypořádat své závazky a 

pohledávky vůči ŠJ a inkasovat neprodleně nevybranou hodnotu kreditu. Je také povinen vrátit 

stravovací čip, pokud tak neučiní, nebude mu záloha za čip vrácena. 

 

Příjem odhlášek a přihlášek probíhá přes webové rozhraní nebo telefonicky na čísle 461541348 v době 

od 6.00 do14.00 hod., popřípadě v jiném čase zanechá strávník vzkaz na záznamníku. Strávníci mohou 

odhlašovat a přihlašovat obědy také osobně u okénka vedoucí ŠJ v době od 11.30 do 14.00 hod. Na 

terminále lze provést odhlášku či jinou změnu  od 11.30 do 14.00 hod., po uplynutí této doby jsou 

obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce. 

 

Každé přerušení nebo ukončení stravování je nutné ohlásit v kanceláři ŠJ. 

 

Žáci mají nárok na oběd v ceně finančního normativu na nákup potravin pouze v době 

vyučování, s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti (nemoci), který se pro účely 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4 odst. 9)  v platném znění považuje za pobyt ve škole. V tomto 

případě je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. Do skleněných nádob se jídlo 

nevydává (toto ustanovení platí i pro dospělé strávníky, včetně cizích strávníků). 
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O prázdninách a ve dnech, kdy je školní jídelna mimo provoz, jsou strávníci odhlášeni automaticky. 

Výlety a další školní akce si žáci odhlašují sami. 

Jídelní lístek a ostatní informace ke stravování jsou vyvěšeny v prostoru ŠJ a na webu Gymnázia a 

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. 

 

Dohled nad strávníky z řad žáků vykonávají přítomní pedagogičtí pracovníci podle rozpisu dohledů. 

Před začátkem školního roku každá škola, jejíž žáci se ve školní jídelně stravují, předá gymnáziu 

rozpis dohledů, jakékoliv jeho úpravy musí být gymnáziu nahlášeny. 

 

Ochrana majetku ve školní jídelně  

a) Žáci používají majetek ve školní jídelně pouze v souvislosti se školním stravováním.  

b) Žáci jsou ve školní jídelně povinni udržovat pořádek a nepoškozovat její majetek.  

c) Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku vedoucí ŠJ.  

d) Škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen jeho 

zákonný zástupce v plné výši uhradit. 

e) Opakované úmyslné poškození majetku školní jídelny může být považováno za hrubé porušení 

tohoto vnitřního řádu. 

 

 

Ostatní  

a) Školní jídelna neodpovídá za ztrátu cenných předmětů, které si žáci přinesou na oběd a případný 

finanční obnos, který má žák během oběda při sobě.  

b) Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit 

pracovníkovi, který vykonává ve ŠJ dohled. Ten neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy cizích 

strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření. 

c) Strávníci z řad žáků gymnázia a ZŠ si tašky a batohy odkládají v šatnách v přední části budovy 

školy, do školní jídelny je nepřinášejí. Ostatní strávníci si mohou tašky a batohy odkládat v umývárně; 

cenné věci a peníze si odkládají v kanceláři vedoucí školní jídelny. Žáci-strávníci jiných středních škol 

a cizí strávníci si odkládají po převzetí stravy oděvy na věšáky v jídelně, pro stravování využívají stolů 

v těsné blízkosti těchto věšáků. 

d) Před výdejem obědů a po dobu výdeje obědů strávníci užívají prostory umyvárny před vstupem do 

ŠJ.  Dbají na dodržování zásad osobní hygieny a na zachování čistoty po použití zařízení.  

e) Z hygienických, bezpečnostních a prostorových důvodů není povolen vstup do prostor jídelny 

rodičům čekajícím na své obědvající dítě.  

 

V areálu školy (nejen tedy v blízkosti školní jídelny) je přísný zákaz kouření. 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách 1. 9. 2017     PaedDr. Bc. Milan Báča  - ředitel školy  

 


