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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍCH VÝDEJEN 

 

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 
Název:                                 Střední průmyslová škola, Odborná škola  
                                            a Základní škola, Nové Město nad Metují 
Adresa:                 Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 
Právní forma:     Příspěvková organizace 
statutární zástupce:    Mgr. Klára Barešová, ředitelka školy 
IČ:      48623725 
DIČ:      CZ48623725 
telefon:                491 474 195, 734 441 678 
email:     sekretariat@skolynome.cz 
webové stránky:              www.skolynome.cz 
vedoucí školní jídelny:      Jaroslava Hůlková 
telefon:                              731 449 587, email: jaroslava.hulkova@skolynome.cz 
 

Zřizovatel 
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245/2 
500 02 Hradec Králové 

Provozovny 
Školní jídelna 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují 

      telefon: 731 449 587 
 
Školní výdejna Králíček 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
Českých bratří 1035, 549 01 Nové Město nad Metují 
telefon: 728 405 810 
 
Školní výdejna na Školní 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují 
telefon: 728 405 810 
 

      Školní výdejna Opočno 
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
Nádražní 296, 517 73 Opočno 
telefon: 601 380 948 
 
Jídelna byla zřízena Královéhradeckým krajem a slouží ke stravování žáků zaměstnanců, 
bývalých zaměstnanců – důchodců. 
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Školní jídelna vaří pro pracoviště školy v Novém Městě nad Metují a v Opočně, škola si 
sama zajišťuje rozvoz do všech výdejen školy ve schváleném vozidle vyčleněném pro 
rozvoz potravin. 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Vnitřní řád školní jídelny a výdejen je soubor pravidel a opatření spojených 

s provozem školní jídelny a výdejen určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy, 
bývalých zaměstnanců školy (důchodců) a ostatních (cizích) strávníků. 
 

2.  Vnitřní řád školní jídelny a výdejen je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve 
školní jídelně a na výdejnách školy, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné 
zástupce. 

 
3.  Vnitřní řád školní jídelny a výdejen je zpracován v souladu s těmito zákony  
      a vyhláškami.                                                                                                             
• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon 
• zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• vyhláškou č. 272/2021 Sb., o školním stravování 
• 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 organizací zřízených ÚSC 
 

      4.   Školní jídelna zajišťuje stravu pro: 
• vlastní zaměstnance – obědy, večeře 
• důchodce (bývalý zaměstnanci školy) – obědy, večeře 
• žáky základní školy – celodenní stravování 
• žáky SPŠ a OŠ – celodenní stravování 
• zaměstnance jiných škol zřizovanými krajem 
• jiné osoby (cizí strávníci) v rámci doplňkové činnosti – celodenní stravování 
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III. MATRIKA JÍDELNY 
Každý pravidelně docházející strávník je zaveden do počítačového systému, kde se 
uvedou osobní údaje strávníka, a vede se přesná databáze stravování, případně 
ubytování (u každého žáka se uvede, zda je pouze stravující se nebo také ubytovaný na 
internátě nebo domově mládeže). Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování 
a zaplatí za čip hotově 100,- Kč. Tato částka je vratná při ukončení studia. Čip bude 
žák používat po celou dobu docházky do školní jídelny a výdejen. Při ztrátě čipu se 
musí strávník ihned přihlásit v kanceláři školní jídelny nebo v pokladně školy, kde si 
musí zakoupit nový čip. Bez čipu nelze vydat stravu. V případě ztráty nebo 
zapomenutí čipu je nutné si vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo v pokladně 
školy náhradní stravenku, která je vydána pouze v nezbytně nutném případě. 

 
IV. ÚHRADA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

Žáci - platby převodem z účtu 
Strávník (případně jeho zákonný zástupce) uhradí zálohu na stravné převodem na účet 
školy. První a druhá platba musí být provedena do 25. srpna a 25. září aktuálního 
školního roku. Informace o zůstatku na kontě strávníka se zobrazuje na 
objednávkovém terminále ve školní jídelně a na výdejnách nebo se lze dotázat 
telefonicky ve školní jídelně nebo na ekonomickém úseku školy. 
Žáci - platby v hotovosti 

Na pokladně školy vždy v  úředních hodinách viz. příloha č.1 Vnitřní řád ŠJ a výdejen 
Po ukončení každého stravovacího měsíce po odsouhlasení všech příjmů s hlavní 
účetní se provede vyúčtování. Na vyžádání zašle vedoucí školní jídelny e-mailem 
plátcům rozúčtování plateb za stravu a ubytování za předchozí měsíc. 
číslo účtu školy: 8254200287/0100, variabilní symbol – číselný kód (přidělen 
v kanceláři ŠJ) 

 
V. ÚHRADA ZA ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ 

 
Řeší směrnice č.28/2021/OS O závodním stravování + příloha 

 
VI. ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

 
      Přihlašování stravy 

Žák si objedná stravu (je možné 4 týdny dopředu) na objednávkovém terminálu 
ve školní jídelně a na výdejnách nebo přes internet www.skolynome.cz – ikona 
vidličky a nože, nejpozději však: snídaně do 9:00 hodin, obědy a večeře do 13:00 
hodin den předem. Objednaná strava se okamžitě odečte z konta strávníka. Jakmile 
nebude mít dostatečný zůstatek na účtu, program mu neumožní si stravu přihlásit a ani 
odebrat. Bez řádného objednání není možno stravu obdržet. Bez stravovacího čipu 
nebude strava v žádném případě vydána. 
Žáci ubytovaní na DM a internátě mají povinnost odebrat nejméně dvě hlavní jídla 
denně. 
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Žáci gastronomických oborů, kteří mají praktickou výuku, jsou povinni odebrat stravu 
v době a místě určeném učitelem odborného výcviku. 

 
Odhlašování stravy 
Nejpozději den předem prostřednictvím terminálu nebo přes internet 
www.skolynome.cz – ikona vidličky a nože, ve výjimečných případech e-mailem 
jaroslava.hulkova@skolynome.cz, telefonicky: 731 449 587, 601 380 948, 
728 405 810 osobně v kanceláři školní jídelny nebo sekretariátě školy. Žáci ubytovaní 
na DM a internátě telefonicky na čísle:  

            Opočno – 601 380 948, Králíček – 601 380 925, Kasárny – 731 449 587 
snídaně: do   9:00 hodin (nejpozději) 

oběd:  do 13:00 hodin (nejpozději) 
večeře:  do 13:00 hodin (nejpozději) 

Na dodatečné odhlašování nebude brán zřetel. 
Žáci v době nemoci nemají nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd 
mohou vyzvednout první den nemoci do jídlonosiče, další dny musí dětem obědy 
odhlásit. Neodhlášené obědy propadají. 

 

VII. VLASTNÍ ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ 
Vstup strávníků do prostor jídelny a výdejen je povolen v příslušné provozní době.   
Nemocným strávníkům je vstup do jídelny a výdejny zakázán. 

      Každý strávník musí mít stravu přihlášenou a zaplacenou. 
Konzumace probíhá vsedě u stolu dle společenských pravidel. 
Po konzumaci odnese strávník použité nádobí k okénku určenému pro příjem 
použitého nádobí. 
Po celou dobu přítomnosti v prostorách jídelny a výdejny strávníci zachovávají osobní 
bezpečnost, neohrožují bezpečnost druhých, dodržují hygienu stravování a 
společenská pravidla. 
Tašky a oděvy si ukládají na místa tomu určená. 
Žáci „černých oborů“ oděni do pracovního oblečení si výhradně sedají pouze 
k neprostřeným stolům. 
Dojde-li ke zranění žáka ve školní jídelně nebo výdejně, neprodleně ohlásí žák tuto 
událost učiteli odborného výcviku nebo jinému zaměstnanci školní jídelny. Úraz bude 
evidován. 
Výdejní doba do jídlonosičů je časově oddělena od výdeje na talíř.  
Všichni strávníci jsou povinni ochraňovat své věci před poškozením a odcizením. 
Ošacení a školní tašky žáci ukládají na určeném místě. 
 

VIII. VLASTNÍ ORGANIZACE PROVOZU KUCHYNĚ 
Všichni zaměstnanci kuchyně musí dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy 
vyplývající se ze systému HACCP a BOZP. 
Žáci vykonávající praxi v kuchyni školní jídelny musí dodržovat bezpečnostní a 
hygienické předpisy vyplývající ze systému HACCP a BOZP.  
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Žáci, kteří mají piercing, jej musí při hodinách odborného výcviku odstranit. Gelové, 
akrylové ani dlouhé nalakované nehty nejsou při odborném výcviku přípustné. Všichni 
žáci musí mít vlasy plně zakryté předepsanou hygienickou pokrývkou hlavy, pokud 
mají upravené vlasy do tzv. dredů, nesmí vyčnívat z pokrývky hlavy. Nesmí mít u 
sebe mobilní telefony ani jinou elektroniku, prstýnky, řetízky, náramky, dlouhé 
náušnice, peněženky. 
Žáci, kteří v rámci odborného výcviku nebo vedlejší hospodářské činnosti jsou v 
kontaktu s hosty či klienty (dále jen klienty), dbají následujících pokynů: 
Zevnějšek a společenské vystupování mají velký vliv na klienta, který je pro naši 
činnost prvořadý. 

1. RUCE - důležité je mít ruce čisté, nehty krátce střižené a čisté, bez vad kůže (ekzémy, 
bradavice), nepoznačené kouřením (zažloutlé). Klient si uvědomuje, že právě ruce 
obsluhy se nacházejí v bezprostřední blízkosti například jeho pokrmu. (Pro klienta je 
jistě nepříjemné, pokud mu obsluha servíruje krásně upravený pokrm, ale ruce, které 
mu jej servírují, vypadají na první pohled nehygienicky.) 

2. TĚLESNÝ POT, ZÁPACH Z ÚST další část osobní hygieny pro klienta velmi   
důležitá. Obsluha by měla vždy být pro klienty příjemná a to jak po stránce 
komunikativní, tak i po stránce tělesné. Nepříjemný tělesný pach může klienty odradit. 
Čistota oděvu, použití tělových deodorantů by měla být pro obsluhu samozřejmostí. 

3. ÚPRAVA ZEVNĚJŠKU  

• vlasy – účes obsluhujících nepodléhá módním výstřelkům. Vlasy jsou upraveny 
decentně a vkusně, protože jsou podstatnou částí celkového vzhledu 

• líčení – u žen a dívek je líčení decentní ne výstřední a ne příliš na sebe upozorňující 

• ozdoby – z bezpečnostních a hygienických důvodů je zdobení omezeno. Jak ozdoby 
rukou prsteny, náramky, hodinky, tak i ostatní ozdoby řetízky, náušnice, brože 
používat jen v přiměřeném množství ne-li vůbec 

• tetování a piercing na viditelných místech jsou nepřípustné 

• žvýkání žvýkaček je nepřípustné. 

 
IX. JÍDELNÍ LÍSTEK 

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s šéfkuchařkou s ohledem na 
plnění spotřebního koše a předává ke schválení zástupkyni ředitelky školy. 
Jídelní lístky na aktuální a následující týden jsou vyvěšeny ve školní jídelně, školních 
výdejnách a na internetových stránkách školy www.skolynome.cz – sekce stravování. 
Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci 
apod. 

 
X. DOZORY NA JÍDELNĚ A VÝDEJNÁCH 

 
1. Dozory ve školní jídelně a výdejnách stanovuje zástupkyně ředitelky školy útvaru, 

z něhož se v dané školní jídelně stravuje vyšší počet žáků. 
2. Povinnost dozoru na jídelně: 
• ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny a výdejen včetně hygienických 

místností. 
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• 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 
• dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj, omáčka apod.) okamžitě 

upozorní pracovnici výdeje, která závadu ihned odstraní, aby tak nedošlo 
k případnému úrazu strávníků 

• reguluje osvětlení na jídelně, výdejnách 
• zamezuje do jídelny vstup osob, které se zde nestravují 

 
 

XI. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ, ŽÁKŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH 
VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A PEDAGOGYCKÝMI 

PRACOVNÍKY 

Práva žáků 

• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ mají právo na kvalitní a vyváženou stravu. 
• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ, mají právo na ochranu před sociálně patologickými jevy, 

diskriminací, nepřátelství a fyzické i psychické násilí. 
• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ, mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
• Žáci ZŠ OŠ a SPŠ, mají právo na zdravé životní prostředí ve školní jídelně. 

     b. Povinnosti žáků 

• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ  mají povinnost dodržovat vnitřní řád školní jídelny a kuchyně. 
• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ   se ve školní jídelně chovají v souladu se společenskými pravidly - 

nestrkají do spolužáků a nepředbíhají, chovají se klidně a zbytečně nehlučí. 
• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ snídají, obědvají a večeří výhradně u stolu, po skončení snídaně, 

oběda a večeře odnesou použité nádobí na určené místo pro špinavé nádobí, do jídelny 
vstupují bez svrchního oděvu, pokrývky hlavy a školní tašky. 

• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ  jsou povinni se řídit pokyny přítomných pedagogů a zaměstnanců 
školní jídelny. 

• Žáci ZŠ, OŠ a SPŠ se nesmí dopouštět rasismu a šikanování. 

c. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

• Zákonný zástupce má právo se informovat na provoz jídelny. 
• Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní 

způsobilosti dítěte. 
• Zákonný zástupce má povinnost včas uhradit stravné v určeném termínu. 

d. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a pracovníky školy 

• Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti, jsou důvěrné. 
• Žáci ZŠ OŠ a SPŠ  přicházejí do jídelny po ukončení výchovně vzdělávací činnosti 

společně s pedagogem, který zajišťuje dozor. 
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XII. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

• Žáci si při vstupu do jídelny odloží v určeném odkládacím prostoru tašky a svrchní 
oděv, včetně pokrývky hlavy, 

• ukázněně přijdou (neběží) k výdejnímu okénku, 
• žáci se ve školní jídelně řídí pravidly hygieny, chovají se ukázněně, společensky, 

bezhlučně 
• strávníci bezprostředně po ukončení stravování (pozorně, bez mobilních telefonů 

v rukou) odnášejí tác se špinavým nádobím k odběrnému okénku a okamžitě ukázněně 
opouští školní jídelnu (pokud nejsou ve školní jídelně v rámci školní družiny), 

• žáci stravující se ve školní jídelně musí bezpodmínečně uposlechnout pokynů 
pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

• žáci nevynášejí žádné jídlo ze školní jídelny, odpad z ovoce a obaly odloží do 
odpadových nádob, bezdůvodné zdržování se ve školní jídelně je rovněž zakázáno, 

• vstup do školní jídelny je pouze pro strávníky, doprovod počká ve vyhrazeném 
prostoru před školní jídelnou, 

• při čekání v řadě na oběd je žákům povoleno používat mobilní telefony za 
předpokladu, že nezdržují, nevzbuzují žádný rozruch a neprodukují žádný zvuk; taktéž 
nesmí pořizovat žádný zvukový ani obrazový materiál (video, foto), 

• v průběhu konzumace oběda je žákům používat mobilní telefony zakázáno, jelikož 
tímto nedodržují základní hygienická pravidla a zdržují plynulý chod školní jídelny a 
další strávníky čekající na uvolnění místa. 

Pokud žák rozlije jídlo nebo rozbije nádobí, musí okamžitě upozornit svou vychovatelku nebo 
dozírajícího učitele. Ten zajistí místo, aby se zabránilo úrazu. Úklid zajistí zaměstnankyně 
školy – uklízečka. 

Pokud žák opakovaně nebo významně poruší pravidla pro chování ve školní jídelně, může být 
ze školního stravování vyloučen. 

Podněty a stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování školního stravování má strávník nebo 
jeho zákonný zástupce možnost řešit přímo ústně s vedoucí školní jídelny nebo elektronickou 
formou – jaroslava.hulkova@skolynome.cz 

 

 
XIII. ÚRAZY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A VÝDEJNÁCH 

      Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni 
      okamžitě nahlásit pedagogickému dozoru, který neprodleně učiní odpovídající 

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

odpovídající opatření. 
 

XIV. ŠKODY NA MAJETKU ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJEN 
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      Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku 
      školní jídelny a výdejen. 
      Strávníci jsou povinni nahlásit pedagogickému dozoru nebo vedoucí školní jídelny 
      všechny škody, které způsobili, nebo jako svědci viděli. 
      Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu 
      je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen uhradit. 
 

XV. SPOTŘEBNÍ KOŠ 
Po ukončení stravovacího měsíce se provádí evidence spotřebního koše a je založena 
pro případnou kontrolu. Slouží ke kontrole vyváženosti měsíční stravy. 

 

XVI. HACCP 
Školní jídelna má zpracován systém HACCP Svatoplukem Oehmem. Systém má za 
úkol sledování tzv. kritických bodů v každém provozním úseku školní kuchyně a 
školních výdejnách – příjem zboží, skladování, výdej stravy, teploty jídel, hygiena 
provozu a pracovníků v provozu a dodržování všech předpisů platných při výrobě 
jídel. 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Vnitřní řád je závazný pro všechny účastníky stravování. Strávníci jsou povinni se 
řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny a výdejen“, pokyny 
ředitelky školy a příslušného dozoru. 
S vnitřním řádem školní jídelny a výdejen jsou strávníci a v případě nezletilých žáků 
jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněným řádu na nástěnce školní jídelny a 
každé výdejny a na webových stránkách školy. 
Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a 
hygienických závad provozu školní jídelny a výdejen řeší vedoucí školní jídelny. 
Tato organizační směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.  
Dnem účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti Organizační směrnice 
č. 73/2019/OS vydaná v Novém Městě nad Metují dne 2. září 2019 pod čj. 
SŠNM/169/2018 a veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto 
předpisem v rozporu. 

 
V Novém Městě nad Metují dne 1. září 2021 

 
 
 

 
Mgr. Klára Barešová 
ředitelka školy 


