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Vnitřní řád výdejny U SPALOVNY, která je součástí Švehlovy střední školy polytechnické 

v Prostějově 

PROVOZNÍ PODMÍNKY 

- strava se vydává ve dnech školního vyučování. 

- v  době školních prázdnin se výdej stravy neprovádí. 

VÝDEJ :      od 12.00  - 13.00 hod. 

- objednávání a odhlašování stravy na dílnách se provádí přes internet na stránkách školy 

www.svehlova.cz  - jídelna-zvolí si výdejnu Spalovna-dílny a přihlásí si stravu. Přihlašovací údaje obdrží 

v kanceláři na Vojáčkově nám.4 nebo tel. 604 242 676 

- neodhlášená strava je účtovaná jako vydaná 

- stravu nelze odhlásit zpětně, ani v probíhající den 

- stravu si každý strávník přihlašuje a odhlašuje sám 

- odhlášky a přihlášky je možné dva dny dopředu do 10hod. přes objednávkový systém nebo přes 

stránky školy. 

- odhlášky v ten den je třeba nahlásit do 8.00 hod. vedoucí ŠJ tel. 604 242 676 

- neodhlášená strava je strávníkovi účtována jako vydaná. 

VÝDEJ STRAVY 

- strava se vzdává u výdejového okýnka 

- každý strávník musí dostávat jídlo v odpovídající teplotě 

- vydávané množství musí odpovídat stravovacím normám. 

- každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. 

- strávník má nárok na jídlo, jen v případě, že se účastní odborného výcviku. V době nemoci nemá nárok 

na státem dotované jídlo. 

- v první den nemoci si může jídlo odnést s sebou v jídlonosiči. 

- jídelní lístek je sestavován v souladu s předpisy tak, aby složení stravy odpovídalo stanoveným 

normám. 

- jídelníček je zveřejněn na nástěnce u vchodu do jídelny a na stránkách školy. 

PRAVIDLA PRO STRAVOVÁNÍ 

- v prostorách jídelny se žáci chovají tiše a dodržují kulturu stolování. 

- po jídle každý strávník po sobě uklidí místo, odnese použité nádobí na určené místo. 

- žáci, kteří se nestravují, mají zakázáno se zdržovat v době výdeje v prostorách jídelny. 

- strávníci hlásí připomínky k pokrmům pracovnici školní výdejny. 

- za čistotu stolu během výdejní doby zodpovídá dozorující pedagog 

- úraz, nevolnost, se hlásí dozorujícímu pedagogovi, nebo pracovnici výdejny. 
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DOZORY V JÍDELNĚ 
 

Dozory ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci Švehlovy školy. 
Povinnosti dozoru na jídelně: 
 

 sleduje a koriguje vstup žáků do jídelny, případně odkládání jejich věcí a svršků v prostorách 
k tomu určených 

 ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností 

 žáky nenutí násilně do jídla 

 sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování 

 dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků a studentů 

 sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla 

 sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka 

 dbá na bezpečnost stravujících se žáků 

 dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.), okamžitě 
upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo 
k případnému úrazu strávníků 

 reguluje osvětlení na jídelně 

 zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují 

 byl poučen o prevenci ochrany strávníků před sociálně patologickými jevy a šikanou 
 

NAKLÁDANÍ S MAJETKEM 

- strávníci nepoškozují vybavení školní jídelny 

- strávníkům je zakázáno jinak než určeným způsobem manipulovat s příbory a nádobím 

- strávníci neničí příbory, nádobí, ubrusy, zakázáno je ohýbaní příborů!! 

- je zakázáno vynášet příbory a nádobí z prostoru jídelny 

- po ukončení jídla strávník odevzdá všechno nádobí a příbory na určené místo. 

- není dovoleno přemísťovat a srážet k sobě jídelní stoly. 

- neplýtvat jednorázovými ručníky 

VÝŠE STRAVNÉHO – CENÍK 

Cena za školní stravování je určena výši finančního limitu. Cena pro cizího strávníka je určena kalkulacemi stravy, 

které jsou každoročně sestavovány s přihlédnutím k nákladům za stravování z loňského roku. 

Cena za oběd je cena oběda studenti nad 15 let 40,-  a pro cizí strávníky je 87,- 

 

Ve výdejně se podává oběd pro žáky odborného výcviku a zaměstnance školy. Obědy se dováží ze ŠJ Vojáčkovo 
nám.4 Prostějov, autem k tomuto účelu určené. Obědy se přenášejí ve várnicích a termoboxech. 
Pro transport z auta do výdejny se používá přepravný vozík. Jídlo se z várnic přendává do výdejového pultu. 
V případě, že teplota při transportu klesla pod 70 C je potřeba jídlo regenerovat a vyčkat s výdejem. 
Výdej zahájen ve 12.00 hod.  – ukončení 13.00 hod. 
Po ukončení výdeje se nerezové vložky z várnic umývají ve dřezu na černé nádobí. 
Bílé nádoby se umývá v myčce. 
Podlaha ve výdejně se umývá každý den po ukončení výdeje. 
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VYÚČTOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

Vyúčtování se provádí u všech strávníků kromě fakturovaných a srážkou ze mzdy těmito způsoby: u částek z 

účtů vrácením přeplatků na příslušně účty, při platbách v hotovosti vrácením přeplatků přes pokladnu proti 

podpisu v určeném termínu. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 
S vnitřním řádem výdejny jsou strávníci, zaměstnanci, žáci a studenti i jejich zákonní zástupci seznámeni 
zveřejněním řádu v prostorách výdejny, na webových stránkách www.svehlova.cz a předáním odpovědnému 
zástupci školy. Seznámení s vnitřním řádem stvrzují podpisem na přihlášce ke stravování. 
Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně tak, aby byl všem přístupný a viditelný. Dále je možné jej nalézt na internetových 
stránkách www.svehlova.cz Připomínky rodičů ke stravování, k jídelním lístkům, organizaci jídelny je možné 
projednat s vedoucím provozu a to buď telefonicky, nebo osobně po ujednání schůzky.  
Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří mají na daný den zaplacený oběd. Rodičům a doprovodům 
je vstup do prostor zakázán (mimo výdeje obědů do jídlonosičů v první den nemoci žáka). Pokud čekají na své 
děti, tak v prostorách před školou. Strávníkům se sportovním náčiním (koloběžky, hokejky, brusle atd.) je 
vstup do jídelny zakázán. V případě nevhodného chování žáků a studentů v prostorách jídelny a 
neuposlechnutí napomenutí dozoru v jídelně, je strávník povinen na vyzvání dozoru nebo pracovníků jídelny 
sdělit své jméno nebo předložit průkaz studenta. V případě opakujícího se porušování kázně v jídelně, bude 
takový strávník vyloučen ze stravování. V případě nedodržování vnitřního řádu cizími strávníky je v pravomoci 
vedoucí, vyloučit strávníka ze stravování. 
  
Romana Horáková Vedoucí jídelny 
Ing.Radomil Poles 
Ředitel školy v.r.                    V Prostějově 1. 9. 2022 
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