
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, 17. listopadu 1123, 
                                            příspěvková organizace 
 

                          Provozní  řád  školní  jídelny 

 
1.   Stravování je poskytováno v souladu se: 

a)   zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
b)   zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  
c)   zákonem číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
d)   vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravováním, 
e)   vyhláškou číslo 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb.,o 

hygienických požadavcích na stravovácí služby a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologických závažných,11 

f) vyhláškou číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, 

g) nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin, 
 

        
   
   2.  Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, 

poskytuje prostřednictvím své školní jídelny: 
a) stravování žákům školy, 
b) závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace, 
c) stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti. 

Vstup do školní jídelny  pro strávníky je dovolen od 5.45 hodin do 20.00 hod. 
Je zákázáno odnášet ze školní jídelny nádobí a jídlo a konzumovat ho mimo školní jídelnu. 
Pro nemocné žáky na internátě zajistí odnesení stravy vychovatel konající službu. 
Svršky a tašky je možno odkládat na odkládací stěně,která je umístěna ve školní jídelně. 
V době snídaně,oběda a večeře konají pedagogický dozor asistenti pedagoga nebo 
vychovatelé. 
Mimořádný  úklid během výdejní doby(rozbité sklo, rozlitý čaj a pod.). zajišťuje 
uklízečka,která má službu. 
            

             Výdejní doba stravy 
 
pondělí – čtvrtek                                                                     pátek  
_____________________________________________________ 
snídaně           06.00 -  07.45 hod.                                        06.00 -   07..45 hod. 
obědy              11.45 -  13.00 hod.                                        11.30 -   14. 00 hod. 
                         13.20 -  14.45 hod.        
večeře             18.15 -  19.30 hod. 
večeře č.2       18.15 -  19.30 hod. 
 
Stravu lze přihlásit a ohlásit každý den od 06.30 hod. – 09.00 hod., vždy den předem. 
Nemocní strávníci den předem do 10.00 hod. V případě nemoci je možné odhlásit obědy 
i telefonicky u vedoucí školní jídelny- tel. 59 6909 275. Za odhlášenou stravu se peníze 
nevracejí strávníkům v hotovosti, ale zůstávají na kontě do následujících měsíců.Vyučtování 



přeplatků se provádí 1 x ročně v měsíci červenci. První den nemoci je možné  si oběd 
vyzvednou do přinesených nádob.  V době  od 11.15 hod. do 11.30 hod. je možné odebírat  
obědy do jídlonosičů. 
 
Úplata za školní stravování pro žáky je určena výší  finančního normativu.  
Stravné se hradí: 

1. hotově v určených pokladních hodinách( u vedoucí ŠJ) 
2. bezhotovostní platbou – trvalým příkazem zálohově k 23.dni v měsíci.Termín platby 

je nutné dodržet, aby v následujícím měsíci měl strávník zajištěnou stravu od prvního 
dne nového měsíce.Strava se načítá na další měsíc automaticky do výše kreditu,v 
případě nezaplacení, nebude strava poskytnuta. 

3. cizí strávníci platí pouze hotově 
4. zaměstnancům školy se částka za stravu hradí formou srážky z platu       

Všichni strávníci si mohou  pomocí stravovací karty (cena stravovací karty činí 40.- Kč), 
vybírat z třech druhů jídel v objednávacím boxu umístěném ve školní jídelně  nebo provést 
objednávku přes internet ( www. skolspec. cz kde je uveden podrobný popis). Stravovací 
karta je platná po celou dobu stravování ve školní jídelně a po ukončení se nevrací. V případě 
ztráty nebo poškození je nutné zakoupit si novou stravovací kartu. 
 
 
V případě zapomenuté karty si mohou strávníci vytisknout náhradní stravenku(pouze  3ks na 
období 1 měsíce bez poplatku), a další následující stravenky budou zpoplatněné částkou  
2 Kč, která se automaticky odečtě z konta strávníka. 
Cena stravného 
----------------------  
stravovací karta                  40.-  Kč 
 
žáci                    snídaně      14.-  Kč 
                           svačiny       15.-  Kč 
                           obědy         30.-  Kč 
                           večeře        23.-  Kč 
                        2.večeře        11.-  Kč 
zaměstnanci     obědy         20.- Kč 
důchodci           obědy         23.-  Kč (vlastní organizace) 
cizí                      obědy         75.- Kč                     
 
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a 
společenskými pravidly stolování. Problémy nebo připomínky k pokrmům strávník může 
hlásit u vedoucí školní jídelny. 
 
V Ostravě, dne 12.12.2016   ing. Radoslav Maresz, ředitel školy 
                                                           Ludmila Láryšová, vedoucí školní jídelny 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


