
 

1 
 

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 
 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 670/7, 750 02  Přerov 

    IČ: 00577227    

 
ČÁST A -  VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ 

A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  

A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

SE ZAMĚSTNANCI VE ŚKOLE, ŚKOLSKÉM ZAŔÍZENÍ 
(§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona) 

I. Údaje o zařízení: 
 

Školské zařízení:  Střední škola gastronomie a služeb Přerov 
Adresa:  Šířava 670/7, 750 02   Přerov 

IČ:   00577227 

Ředitel školy:  Ing. Martin Kovář 

Tel.:  581 207 106, 581 205 280 
E-mail:  info@sirava.cz    
Web:     www.sirava.cz        

Odpovědná vedoucí:    Pavlína Bělohoubková 

e-mail:     belohoubkova@sirava.cz 

Kapacita školní jídelny - výdejny: 200 obědů 

 

 

II. Základní ustanovení: 

1. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti 
školní jídelny - výdejny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny - výdejny a 
ostatních strávníků. 

2. Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní 

jídelně - výdejně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. 

3. Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy: 

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

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

- vyhláškou č. 272/2021 Sb., o školním stravování, 
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- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 

organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby (dále jen 
"strávníci") ve smyslu Vyhlášky 272/2021 Sb. v součinnosti s § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 
odst. 5 zákona a § 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v jeho současném znění.   
Školní jídelna - výdejna poskytuje stravování pro studenty, pedagogické i nepedagogické 
pracovníky Střední školy gastronomie a služeb Přerov a cizí strávníky. 
Všechny výše zmíněné osoby se pro potřeby tohoto předpisu definují jako strávníci. 

5. Školní jídelna - výdejna je součástí Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 670/7. 
Strava je připravována ve Středisku odborné přípravy – školní restaurace Bečva se sídlem v 
Přerově, nábř. PFB 21, která je jejím odloučeným pracovištěm. Odtud je strava expedována a 
přepravována. 

 

III. Práva dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců  a  podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, školském zařízení 

1. Práva dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení 

vycházejí ze Školního řádu Střední školy gastronomie a služeb v platném znění včetně všech 
novelizací a dalších obecně platných předpisů. 

2. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb a jejich zákonní zástupci 

(týká se jen nezletilých žáků) mají právo na svobodu myšlení, projevu a náboženství, za své 

názory nemůže být postihován, dále na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, 

projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. 

3. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb mají právo být chráněni před 

jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. 

4. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb mají právo na ochranu před 

všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho duševní a tělesný vývoj. 

5. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb a jejich zákonní zástupci 
(týká se jen nezletilých žáků) mají právo na informace o průběhu, o organizačních a dalších 

záležitostech a pravidlech stravování ve školní jídelně Střední školy gastronomie a služeb. 

6. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb a jejich zákonní zástupci 

(týká se jen nezletilých žáků) mají právo si zvolit samosprávný orgán Studentskou radu školy, ve 

kterém mohou být zástupci všech tříd školy. Tento orgán má právo se vyjadřovat také k průběhu, 
k organizačním a dalších záležitostem a pravidlům stravování ve školní jídelně  - výdejně Střední 

školy gastronomie a služeb.  Ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto orgánu 

zabývat. 

7. Zaměstnanci školy a cizí osoby, kteří jsou strávníky, mají právo se vyjadřovat také k průběhu, 

k organizačním a dalším záležitostem a pravidlům stravování ve školní jídelně – výdejně Střední 
školy gastronomie a služeb.  Ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto orgánu 

zabývat. Své náměty, stížnosti mohou předat vedoucí školní jídelny, popř. řediteli školy v ústní 

nebo písemné formě. 

8. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb a jejich zákonní zástupci 
(týká se jen nezletilých žáků) mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají 

podstatných záležitostí spojených se stravováním ve školní jídelně Střední školy gastronomie a 

služeb. S těmito vyjádřeními se mohou obracet na vedoucí školní jídelny - výdejny, třídní učitele, 

ředitele a jeho zástupce. Jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost. 

9. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb mají právo na stravování v 
kulturním prostředí, splňuje-li předpoklady stanovené ve Školním řádu a Vnitřním řádu jídelny – 

výdejny a dalších obecně platných ustanoveních včetně jejich novelizací. 
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10. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb mají právo použít lokální 
počítač umístěný před vstupem do školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb, k 

získání informací a objednávání a rušení stravy. 

11. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb mají právo na stravování ve 

školní jídelně – výdejně za dodržení všech stanovených podmínek uvedených ve Školním řádu, 

Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb a nadřazených obecně 

platných právních normách. 

 

IV. Povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců  

1. Povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole vycházejí ze Školního řádu 

Střední školy gastronomie a služeb v platném znění včetně všech novelizací a obecně platných 
předpisů. 

2. Základní povinností strávníka školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb a 
zákonných zástupců nezletilých žáků je seznámit se s tímto Vnitřním řádem školní jídelny - 

výdejny Střední školy gastronomie a služeb, dodržovat tento Vnitřní řád školní jídelny – výdejny a 

další předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl prokazatelným způsobem 

seznámen.  Povinnost strávníků popř. zákonných zástupců nezletilých žáků dodržovat Vnitřní řád 

školní jídelny - výdejny se vztahuje zejména na dobu pobytu ve školní jídelně - výdejně a dobu 
související s objednáváním a rušením stravy a získáváním informací o stravě a o organizačních a 

jiných záležitostech, které jsou spojeny se stravováním ve školní jídelně – výdejně Střední školy 

gastronomie a služeb. Strávník se ve školní jídelně - výdejně chová v souladu s obecnými 

zásadami morálky. 

3. Strávník musí plnit pokyny pověřených pracovníků, musí se chovat ukázněně v souladu se všemi 
principy slušného chování a dodržovat zásady mezilidských vztahů 

4. Nevolnost či úraz hlásí strávník dozorujícímu pracovníku.  

5. Strávník školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb je povinen dbát o čistotu a 
pořádek ve všech prostorách školní jídelny – výdejny a jejího okolí. Odpad ukládá na určených 
místech, dodržuje daná pravidla pro třídění odpadu. Mimořádný úklid jídelny - výdejny během 
výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje) zajišťuje pracovník pověřený dozorem. 

6. Strávník školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb je odpovědný za čistotu a 

pořádek na svém místě při stravování.  

7. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb bez zaplacené stravy mají 
zakázáno vstupovat do prostor školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb. 

8. Strávníkům školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou přísně zakázány 
jakékoliv projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti. Tyto projevy jsou 
považovány za závažné porušení povinností žáka z hlediska následných výchovných opatření.  

9. V prostorách školní jídelny - výdejny je zakázáno fotografovat a pořizovat obrazové a zvukové 

záznamy všem strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb. 

10. Všichni strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni po 
vstupu do školní jídelny – výdejny odložit tašky a svršky ve vyhrazeném prostoru, vzít si podnos, 
příbor a poté pomocí čipu prokázat objednání stravy. Stravu opatrně přenesou ke stolu, kde 
budou konzumovat oběd.  

11. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb v průběhu konzumace 
oběda jsou povinni dodržovat zásady slušného stolování, společenského chování a chovat se 
tak, aby například nadměrnou hlučností nerušili ostatní strávníky. Za opakované přestupky a 
hrubé porušování vnitřního řádu ŠJ má vedoucí ŠJ po dohodě s ředitelem školy možnost 
strávníka vyloučit ze stravování. 

12. Strávníkům školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb se nedoporučuje nosit do 
školní jídelny – výdejny větší finanční obnosy, drahé šperky, drahou elektroniku a jiné cenné věci. 

V případě ztráty těchto věcí nebude strávníků poskytnuta náhrada.  
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13. Všem strávníkům školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb je zakázáno 
odnášet nádobí a příbory mimo jídelnu - výdejnu. 

14. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni po konzumaci 
oběda odejít ihned bez zbytečných odkladů z jídelny - výdejny, aby byla dodržena plynulost 
výdeje dalším strávníkům. 

 

 

 

ČÁST B - PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY 

V. Provozní doba školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb 
 

Doba výdeje obědů 

Výdejní doba pro strávníky: 11.15 - 13.45 hodin  

V době od 11. 00 - 11.15 hodin je určen výdej do čistých jídlonosičů a jídlo je určeno k okamžité 

spotřebě.  

Výdej oběda do jídlonosičů je povolen v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v 

první den onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. 

Do skleněných nádob se strava nevydává. 

 

VI. Výše a úhrada stravného, způsob podávání obědů 

 

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 

463/2011 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. 

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin, do kterých jsou strávníci zařazeni od 1. 9. 
2022  

Sazby stravného za 1 oběd jsou stanoveny takto:  

➢ žáci 15 let a výše    42,-Kč 

➢ zaměstnanci                                                         25,-Kč               

➢ cizí strávníci     72,-Kč  

              

Strávníci mají možnost každý den výběru z nabídky dvou druhů jídel. Evidence odebraných obědů se 

provádí prostřednictvím identifikačního média (čipu). 

 

Forma úhrady: 

a) inkasováním částek z bankovních účtů 

na základě předchozího povolení strávníků nebo zákonných zástupců strávníků. V případě platby výše 

uvedeným způsobem je třeba vyzvednout tiskopis a učinit potřebné kroky u peněžního ústavu. 

Vyplněný tiskopis doručit zpět a to nejpozději do 15. v měsíci. V případě ukončení stravování 

doporučujeme zrušit povolení k inkasu u bankovního ústavu. 

b) v hotovosti  

v pokladně školy v 1. patře, kancelář č.105, provozní doba prodeje: 7:30 – 13:30 hodin. 
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VII. Přihlašování a odhlašování stravy 

Každý zaregistrovaný strávník si může zakoupit stravu hotově nebo inkasem. Strávník, který hradí 
stravu inkasem, je automaticky přihlášen ke stravování na následující měsíc a je mu zinkasována 
potřebná částka úhrady.  

Stravu lze přihlásit nebo odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin 

- osobně prostřednictvím vedoucí školní výdejny 
- telefonicky na čísle 581 205 280  
- přes internet (přihlašovací údaje na internet vydává vedoucí výdejny stravy).  

Každý strávník má možnost nastavit stravovací zvyklosti (výběr dnů v měsíci, ve kterých se chce 
stravovat). Nastavení platí po celou dobu stravování, pokud jej strávník sám nezmění. 

 V případě, že strávník onemocní a neodhlásí si oběd den předem, odebere si stravu první den 
nemoci do jídlonosiče. 

VIII. Nárok na dotované školní stravování 

vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá 

nárok na odebrání oběda v jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, 

pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče žáka měli zájem o odebrání stravy i v dalších 

dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí uhradit plnou cenu oběda, tj. 72,-- Kč.  (Vyhláška 463/2011 

Sb., § 4 bod 9).  

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován. 

U maturantů se podle školského zákona tzv. „svatý týden“ nepočítá do pobytu ve škole, jelikož se 
žáci neúčastní vyučování a tudíž ztrácejí nárok na poskytnutí zvýhodněné stravy. Žáci maturitních 
ročníků se mohou stravovat v době studijního volna před maturitní zkouškou a po jejím složení 
pouze za plnou cenu oběda jako cizí strávníci v celkové částce 72,- Kč. 

 

IX.  Identifikační médium (čip) pro odběr stravy 

Jídlo je vydáno za předpokladu, že strávník má identifikační médium (čip) platné, nepoškozené a s 

předplacenou stravou.  

Čip si může zakoupit v pokladně školy pí Bělohoubkové za vratnou zálohu 100,- Kč. Na základě 

osobních informací může strávník výjimečně obdržet v pokladně náhradní stravenku. Při ztrátě nebo 

poškození čipu si však musí koupit nový. Každou ztrátu čipu by měl strávník ve svém zájmu co 

nejdříve nahlásit v pokladně, aby mohl být zablokován a nemohl být zneužit. Strávník má nárok na 

vrácení peněz za čip do jednoho roku od ukončení stravování, čip je odkupován pouze nepoškozený, 

čistý a plně funkční. 

X. Stav kreditu na identifikačním médiu (čip) 

Stav kreditu na identifikačním médiu může strávník zjistit: 

- na obrazovce objednávkového boxu 

- telefonicky na čísla 581 205 280 

- osobně v určených provozních hodinách pokladny 

- přes internet (http://www.strava.cz/strava/zarizeni=2755) 
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XI. Vyúčtování (v případě nemoci a na konci školního roku) 

se provádí u všech strávníků u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků na příslušné účty. 

V případě nemoci se inkasovaná částka na následující měsíc poníží o částku, která má být vrácena za 

neodebranou stravu. Při platbách v hotovosti probíhá vrácení přeplatku přes pokladnu v dohodnutém 

termínu. Studentům 1. – 3. ročníků se inkasní platba v měsíci srpnu automaticky převádí na září 

následujícího školního roku, tzn., že oběd je uhrazen 1. stravovací den v září. 

 

 

XII. Ostatní 

V době školních prázdnin a ostatního volna (např. státní svátky) jsou strávníci automaticky odhlášeni. 
V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k uzavření jídelny - výdejny, budou strávníci včas předem 
informováni, buď upozorněním na vývěsce u vchodu do jídelny - výdejny nebo na internetových 
stránkách www.sirava.cz. Jídelní lístek je vždy v dostatečném předstihu vyvěšen vždy ve školní jídelně 
- výdejně, na nástěnce vyhrazené pro žáky v 1. patře budova A a na webových stránkách školy. Změna 
jídelníčku je vyhrazena. 

 

ČÁST C - PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

(§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona) 

XIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

1. Strávníci školní jídelny - výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni chránit své 
zdraví i zdraví jiných osob, se kterými přijde během pobytu v prostorách školní jídelny - výdejny 
do styku.  

2. Strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb a jejich zákonní zástupci 

(týká se jen nezletilých žáků) jsou povinni zabránit všem formám diskriminace a násilí, projevy 

šikany (předbíhání, upřednostňování jednotlivců a skupin strávníků na úkor jiných), rasismu, 

xenofobie a netolerance vůči odlišnosti, jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, 
urážením a zanedbáváním. 

3. Převládajícím rizikovým faktorem v provozu školní jídelny – výdejny je uklouznutí na mokré 
podlaze znečištěné rozlitým jídlem a následným úrazem při pádu na podlahu nebo jídelní 

nábytek. Strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni 

minimalizovat výše uvedené rizikové faktory a upozornit personál školní jídelny – výdejny na tuto 

skutečnost. 

4. Strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb zakázáno samostatně 

otevírat okna, sedat na okenní parapety, vyklánět se z otevřených oken. Okna na požádání otevře 

zaměstnanec školní jídelny – výdejny.   

5. Strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb nesmí bez svolení 

zaměstnance školní jídelny – výdejny manipulovat s technickým zařízením školní jídelny – 
výdejny (přemísťování stolů, přenášení zásobníků na nápoje apod.).  
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6. Strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb je v prostorách školní 
jídelny – výdejny zakázáno manipulovat s vypínači v rozvaděčích, jističi, elektrickým vedením 

apod.  

7. Ve školní jídelně - výdejně je zakázáno strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy 

gastronomie a služeb používat vlastní elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice apod.) z 

bezpečnostních důvodů, protože tato vlastní zařízení nebyla podrobena předepsané pravidelné 

revizi.  

8. Strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb je zakázáno manipulovat 

v prostorách školní jídelny – výdejny s hasicími přístroji a hydranty s výjimkou nezbytného 

zásahu při požáru.  

9. Dohled nad strávníky školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb ve školní jídelně 

- výdejně vykonávají pověření pedagogičtí zaměstnanci školy. Rozpis dohledu je vyvěšen na 
informační tabuli ve školní jídelně - výdejně.   

10. Strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni dbát zvýšené 

opatrnosti při přenášení stravy na podnosech a při ukládání podnosů s použitým jídelním 

nádobím na místa k tomu určená. Je povinen bezprostředně nahlásit zaměstnanci školní jídelny 
– výdejny, který vykonává dozor nad strávníky popř. nejbližší dospělé osobě každé znečištění 

podlahy a každé rozbití jídelního nádobí. 

11. Dojde-li k úrazu strávníka školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb, poskytuje 

první pomoc pracovník vykonávající dozor a další dospělé osoby. 

12. Pracovník školní jídelny – výdejny, který vykonává dohled nad strávníky školní jídelny – výdejny 

Střední školy gastronomie a služeb, bez zbytečného prodlení po poskytnutí první pomoci nahlásí 

každý úraz či poranění v kanceláři školy. 

13. Sepíše záznam o úrazu podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazu. Vyžaduje-li to povaha 

úrazu, zajistí případné hlášení pojišťovně. 

14. Jednoduchá ošetření zajistí školní jídelna - výdejna Střední školy gastronomie a služeb z 
lékárničky v prostorách objektu budovy.  

15. Vyžaduje-li to povaha úrazu, zajistí vedoucí školní jídelny – výdejny ve spolupráci s kanceláří 
školy (nikoliv zákonní zástupci žáka) ošetření v příslušném zdravotnickém zařízení.  

16. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny – výdejny, která neprodleně učiní 
odpovídající opatření. 

17. Všichni strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni dbát na 
základní hygienická pravidla zejména před jídlem a po použití WC. V péči o zdraví žáků 

spolupracuje škola s příslušným zdravotním zařízením a Krajskou hygienickou stanicí. 

18. Pro strávníky školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb platí bezpodmínečný 

zákaz kouření v prostorách školní jídelny – výdejny.  

19. V případě požáru jsou všichni strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a 

služeb povinni postupovat podle dokumentu „Požární poplachové směrnice“, který je umístěn na 

viditelném místě v prostorách školní jídelny – výdejny.  

20. Strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb je přísně zakázáno 

nošení, držení a distribuce návykových látek a jejich užívání (včetně alkoholických nápojů) v 

prostorách školní jídelny – výdejny.  

21. Strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb je zakázáno přinášet do 

prostor školní jídelny – výdejny předměty a látky nebezpečného charakteru (střelné zbraně, látky 

chemické - třaskaviny, žíraviny, jedy; biologické; radioaktivní apod.) nebo další věci ohrožující 

životy nebo zdraví.  

22. Strávníkům školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb je zakázáno přinášet do 

školní jídelny – výdejny zvířata a jiné živočichy.  
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ČÁST D - PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

ZE STRANY  STRÁVNÍKŮ 
(§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona) 

 XIV.  Podmínky pro zacházení s majetkem školy  

1. Strávníci školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb jsou povinni šetrně 

zacházet s majetkem školní jídelny – výdejny. Jedná se o stoly, židle, další nábytek, malby v 

místnostech školní jídelny – výdejny, podnosy, příbory, sklenice, misky atd. 

2. Dojde-li k poškození tohoto majetku, je strávník školní jídelny – výdejny Střední školy 

gastronomie a služeb povinen toto poškození okamžitě hlásit zaměstnanci školní jídelny – 

výdejny, případně vedoucí školní jídelny – výdejny.   

3. Pokud strávník školní jídelny – výdejny Střední školy gastronomie a služeb majetek školní jídelny 

– výdejny poškodí úmyslně nebo svojí nedbalostí, plně za škodu odpovídá, u nezletilého žáka 

Střední školy gastronomie a služeb jeho zákonný zástupce. Odstranění škody zajistí na vlastní 

náklady v době dohodnuté s pověřeným pracovníkem. Nedojde-li v dohodnuté době k odstranění 

škody, zajistí odstranění škody škola a strávník, u nezletilého strávníka jeho zákonný zástupce, 

poskytne škole plnou finanční náhradu ve výši ceny opravy.   

 

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

Všechna výše uvedená ustanovení jsou platná od 1. 9. 2022 do odvolání, nebo v případě změn 

vyplývajících z platné legislativy, příp. změn vydaných ředitelem školy.  

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 

V Přerově dne: 23. 8. 2022      

     

   Ing. Martin Kovář 

                  ředitel školy  


