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VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY 
 

Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, 
příspěvková organizace (dále jen „ZŠS“) 

                                              
V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vydává vedoucí ZŠS tento 
vnitřní řád. 
 

V ZŠS se připravuje strava pro žáky ZŠ a středních škol, zaměstnance škol a školských zařízení a cizí strávníky 
v rámci doplňkové činnosti. 

 
Strávníci - žáci jsou zařazováni do věkových skupin podle věku, kterého v daném školním roce (1. 9. – 31. 8.) 
dosáhnou.     
Cena obědů:  
 
žáci do 6 let  25,- Kč 
žáci 7 – 10 let  29,- Kč 
žáci 11 -14 let  30,- Kč 
žáci 15 a více let  33,- Kč 
zaměstnanci a důchodci ZŠS  33,- Kč 
zaměstnanci škol a ostatní strávníci  89,- Kč 

výše uvedené ceny jsou vč. DPH 
                                                               
Platby z účtu /trvalý příkaz/: 
Strávníci, kteří si zvolí platbu trvalým příkazem /na účet 19-0678370267/0100/, zajistí, aby platba proběhla 
nejpozději do 28. dne předchozího měsíce.  Vyúčtování stravného se provádí vždy do 31. července. 
V případě ukončení stravování může být vyúčtování mimo stanovený termín.   
 
Hotovostní platby: 
Žáci evidovaní ve stravovacím systému a vlastnící funkční čip, mohou platit i hotově, minimálně den 
předem. Ostatní strávníci evidovaní ve stravovacím systému a mající funkční čip, mohou platit hotově nebo 
stravenkami Sodexo (GASTRO PASS), Check Dejeuner a TICKET RESTAURANT, případně platebními kartami  
a to minimálně den předem. V případě úplného ukončení stravování se přeplatek vrací vždy hotově, a to po 
předložení občanského průkazu. Po nahlášení čísla účtu strávníka, může být přeplatek vrácen na účet. 
 
Subjektům zaměstnávajícím zaměstnance škol a školských zařízení a ostatním subjektům, s nimiž je řádně 
uzavřena smlouva o poskytování závodního stravování, je po ukončení měsíce vystavena faktura 
s přiloženým jmenným seznamem včetně dnů odebrané stravy. Strávníci neevidovaní ve stravovacím 
systému a nevlastnící čip, si mohou oběd objednat a zaplatit na následující den, a to pouze hotově. Tito 
strávníci obdrží oběd v jídelně po předložení uhrazeného dokladu. 
 
Odhlašování a změny obědů si provádí strávník minimálně 1 den dopředu, ve výjimečných případech do 
8.00 hodiny ranní daného dne. Odhlašování a změny jsou možné telefonicky, e-mailem na adrese 
maticni@sshsopava.cz nebo pomocí webových stránek www.maticni.cz přes odkaz www.strava.cz.  
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada. 
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Výdej stravy se uskutečňuje ve dvou jídelnách v časovém vymezení, a to takto:  
 
Žáci - výdej     
Po – Čt    11.15 - 14.45 – velká jídelna 
Pá            11.15 - 14.30 – velká jídelna 
 
Ostatní strávníci - výdej 
Po – Pá  11.15 - 13.30  – malá jídelna 
 
Stravování je prováděno samoobslužnou formou a jídlo je vydáváno na základě stravovacího čipu –  
přes počítače a SW firmy VIS Plzeň. Pokud po dobu tří měsíců není na kartě strávníka pohyb, je strávník 
zablokován a po 3 měsících od blokace vyřazen z evidence.  Po tomto vyřazení ztrácí nárok na vrácení 
zálohy za čip. 
 
První den neplánované nepřítomnosti strávníka-žáka se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení  
a strávník má nárok na odebrání oběda v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve 
znění pozdějších předpisů. V dalších dnech nemoci a v době prázdnin může žák stravu odebírat, avšak za 
plnou cenu, která činí: 
 
žáci do 6 let  71,- Kč 
žáci 7 – 10 let  77,- Kč 
žáci 11 -14 let  79,- Kč 
žáci 15 a více let  88,- Kč 

výše uvedené ceny jsou vč. DPH 
 
Dohled nad žáky ve velké  jídelně zajišťuje vedoucí ZŠS prostřednictvím svých zaměstnanců. Strávníci jsou 
povinni v jídelně ZŠS dodržovat kázeň a obecné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Strávníkům je 
zakázáno vnášet věci, ohrožující zdraví a bezpečnost, dále kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné 
látky. 
Škodu na majetku způsobenou strávníkem úmyslně, je povinen strávník nahradit v plné výši. 
 
Po ukončení stolování strávníci odnesou použité nádobí zpět k určeným okýnkům. 
 
Případné připomínky a požadavky týkající se stravy strávníci mohou vyjádřit vedoucí ZŠS. 
 
Rodiče nezletilých žáků na přihlášce ke stravování stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s ustanoveními 
vnitřního řádu jídelny ZŠS. 
 
 
V Opavě dne 1. září 2020                                                                                                                     
    
 
 

 

  schválil:  

Květoslava Bobalová   Mgr. Martin Ruský 

vedoucí ZŠS   ředitel školy 
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