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1 POSTAVENÍ A ÚKOLY ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Školní jídelna (dále jen „ŠJ“) je zařízením školního stravování provozovaným Střední školou 
společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. V souladu se Zřizovací 
listinou ZL/063/2001 vydanou Moravskoslezským krajem Zastupitelstvem kraje poskytuje 
školní stravování žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení, 
stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a také stravovací služby pro další osoby, a to 
za úplatu. 

2. ŠJ se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním 
odborném, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou 
84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 
zřízených územními samosprávnými celky, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů dalšími souvisejícími normami v platném znění. Provoz 
ŠJ je dále upraven vnitřním řádem školní jídelny. 

2 ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY A JEJICH ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 

 

 

 

 

2. stupeň vedení 
1. stupeň vedení 

1. Vedoucí školní jídelny komplexně organizuje, koordinuje a řídí činnosti pracovníků školní 
jídelny, skladní a prodavačky ve školním bufetu v souladu s platnou legislativou dle náplně 
práce. Kontroluje kvalitu vydávaného jídla, odpovídá za kvalitu standartních menu, 
realizovaných objednávkovým způsobem a menu pro speciální akce. Zodpovídá za 
dodržování stravovacích, finančních a hygienických norem v rámci činnosti školní jídelny, 
včetně poptávkových řízení na dodavatele surovin a potravin. Zpracovává podklady pro 
zaúčtování a předkládá je pracovnicím ekonomického úseku.  Zajišťuje technické vybavení 
stravovacího zařízení a jeho údržbu.  

2. Vedoucí kuchařka řídí a koordinuje činnost kuchařek při přípravě pokrmů. Vyrábí a vydává 
polévky, přílohy, teplé pokrmy včetně moučníků a pokrmy studené kuchyně. Odpovídá za 
kvalitu připravených pokrmů.  Odpovídá za dodržování systému HACCP. Podílí se na tvorbě 
jídelních lístků a kalkulací.  

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

VEDOUCÍ KUCHAŘKA SKLADNÍ 

KUCHAŘKY 

POMOCNÉ KUCHAŘKY 
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3. Kuchařka vyrábí a vydává polévky, přílohy a teplé pokrmy včetně moučníků a pokrmy 
studené kuchyně.  

4. Pomocná kuchařka se podílí na výrobě a vydávání polévek, příloh a teplých pokrmů včetně 
moučníků a pokrmů studené kuchyně.  

5. Skladní zajišťuje příjem a výdej surovin a potravin.  

3 DOKUMENTACE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Veškerá dokumentace ŠJ je uložena u vedoucí ŠJ.  
2. Jedná se zejména o: 

 provozní řád kuchyně a ŠJ, 
 sanitační řád, 
 vnitřní řád školní jídelny, 
 statistické výkazy, seznamy přihlášených ke stravě, doklady o skutečně stravovaných,  
 příjemky a výdejky potravin, 
 skladovou evidenci, 
 normy a sledování spotřebního koše, 
 hygienické předpisy a pokyny, 
 pokyny BOZP a PO, 
 jídelní lístky, 
 seznamy dodavatelů a jejich nabídky, zápisy o výběrovém řízení na dodavatele, 
 karty OOPP, 
 docházku do zaměstnání. 

4 HYGIENA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

1. Škola povinna zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené zejména ve 
vyhláškách č. 107/2005 Sb., o školním stravování, č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných a zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, které se týkají prostorových a pracovních 
podmínek, mikrobiologických podmínek, úklidu a dalších.  

2. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady provozní a osobní hygieny specifikované pro 
provozování stravovacích služeb, výrobu potravin a uvádění potravin do oběhu ve vyhlášce č. 
137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  

3. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na činnostech ve stravovacích službách, musí mít platný 
zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz je 
zaměstnanec ŠJ povinen nosit denně do zaměstnání. 

4. Pro provoz ŠJ jsou stanoveny kritické body dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných. 

5. Na jednotlivých pracovištích a na úsecích ŠJ musí být dodržena teplota dle příslušného 
předpisu (konkrétní teploty jsou uvedeny v HACCP). 
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5 PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Provoz školní jídelny: 

 OD DO 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK 545 1915 

PÁTEK 545 1500 

2. Výdejní doba: 

 OD DO 

SNÍDANĚ 545 730 

OBĚD 1200 1500 

VEČEŘE 1800 1915 

 
Strávníci, kteří odebírají oběd do jídlonosiče si jej mohou odebrat v době od 1130 do 1200. 

3. Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK 
700–800 

1230–1430 

PÁTEK 700–800 

6 JÍDELNÍ LÍSTEK 

1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s hlavní kuchařkou dle výživových norem 
stanovených ve vyhlášce 10/2005 Sb. o školním stravování a v souladu se zásadami správné 
výživy. 

2. Jídelní lístek je zveřejňován s časovým předstihem až 2 týdnů v prostorách ŠJ a na adrese 
http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/. 

3. Strávníci mají možnost výběru ze tří obědových menu. V případě, že z provozních důvodů 
nelze tři pokrmy zajistit, může být připravováno pouze 1 obědové menu. 

4. Pro vývoz jsou určena dvě obědová menu. 

5. Jídelní lístek může být výjimečně změněn, zejména v důsledku nepředvídatelných okolností 
(např. havarijní situace, nedodání potravin apod.). 

7 SYSTÉM EVIDENCE STRÁVNÍKŮ, OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

1. Zájemci o stravování ve školní jídelně se přihlašují u vedoucí ŠJ. Přihlášky ke stravování (příloha 
č. 6) jsou k dispozici na http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/ nebo u vedoucí školní jídelny 
v pracovní dny v provozní době.  
Kontakt: marcela.zemanova@ssss.cz 

http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/
http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/
mailto:renata.vychodilova@ssss.cz
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  telefon: 597 578 790 
  mobil: +420 731 402 649 

2. Každý strávník je po přihlášení ke stravování veden pod jedinečným variabilním symbolem 
ve stravovacím programu, který je určen k evidenci strávníků, objednávek a plateb. Přístup 
k osobním údajům uloženým v programu má vedoucí ŠJ. 

3. Každý strávník po zavedení do stravovacího programu obdrží od vedoucí ŠJ uživatelské jméno a 
heslo pro přístup do stravovacího programu, ve kterém si může objednávat a rušit stravu na 
adrese http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/. Pod tímto heslem se rovněž přihlašuje do 
stravovacího programu na objednávkovém terminálu, umístěnému u vstupu do ŠJ. 

4. Všichni strávníci jsou povinni při odběru stravy použít čip pro identifikaci a zobrazení 
objednávky na terminálu u výdejního pultu v ŠJ. Čip je nutno použít rovněž a přihlašování do 
stravovacího programu na terminálu u vstupu do ŠJ. 

5. Pokud strávník zapomene čip doma, musí si vytisknout stravenku na terminálu u vstupu do ŠJ. 
Pro přihlášení do stravovacího programu na terminálu v takovém případě použije své 
uživatelské jméno a heslo.    

6. Žáci středních a studenti vyšších odborných škol obdrží čip zdarma. V případě ztráty nebo 
poškození čipu si musí žák pořídit novou kartu na vlastní náklady za cenu 120,--Kč. 

7. Ostatní strávníci si čip zakoupí u vedoucí ŠJ za částku 145,--Kč. 

8. Pokud žák střední školy nebo student VOŠ ukončí stravování ve školní jídelně je povinen čip 
vrátit vedoucí ŠJ. 

9. Přihlašování a odhlašování obědů je možno provádět nejpozději 1 pracovní den předem do 1200 
hodin a to:  

a) elektronicky na http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/,  
b) na terminálu (přímo ve škole),   
c) telefonicky na telefonním čísle 597 578 790, mobilním čísle +420 731 402 649,  
d) e-mailem:  marcela.zemanova@ssss.cz, 
e) osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

10. Stravu je možno objednávat až na 2 týdny dopředu. 

8 ÚRADA STRAVNÉHO 

1. Stravné je nutno uhradit jedním z těchto způsobů: 

a) Bezhotovostně převodem z bankovního účtu zákonných zástupců žáka nebo plnoletého 

strávníka (dále jen „účet strávníka“) na bankovní účet školy (43-5156420207/0100) ve 

výši hodnoty odebrané stravy. 

b) Bezhotovostně inkasem z bankovního účtu zákonných zástupců žáka nebo plnoletého 

strávníka (dále jen „účet strávníka“) na bankovní účet školy (43-5156420207/0100). Po 

přihlášení ke stravování je nutno poukázat na bankovní účet školy zálohu na stravování 

ve výši hodnoty měsíční stravy a zároveň dát svolení peněžnímu ústavu k provedení 

inkasa z účtu strávníka na bankovní účet školy. Po ukončení kalendářního měsíce bude 

inkasem stažena hodnota skutečně odebrané stravy. Inkaso bude provedeno z účtu 

http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/
http://www.ssss.cz/pro-studenty/jidelna/
mailto:renata.vychodilova@ssss.cz
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strávníka vždy nejpozději 18. den v měsíci. Při ukončení stravování bude nevyčerpaná 

částka vrácena na účet strávníka. 

c) Bezhotovostně srážkou z platu v případě závodního stravování zaměstnanců školy, a to 

vždy zpětně za daný kalendářní měsíc.  

d) Hotově platbou u vedoucí školní jídelny v hodnotě stravy předem na celý kalendářní 

měsíc.  

e) Bezhotovostně srážkou z platu v případě závodního stravování zaměstnanců školy, a to 
vždy zpětně za daný kalendářní měsíc.  

f) Hotově platbou u vedoucí školní jídelny v hodnotě stravy předem na celý kalendářní 
měsíc.  

2. Platby je nutno provádět včas dle výše uvedených pokynů. 

3. Při jakékoliv nesrovnalosti v oblasti plateb se mohou strávníci obrátit na vedoucí školní 
jídelny.  

9 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

1. Škola je oprávněna dle Zřizovací listiny ZL/063/2001 vydané Moravskoslezským krajem 
Zastupitelstvem kraje poskytovat školní stravování žáků a studentů. 

2. Školní jídelna poskytuje školní stravování žákům Střední školy společného stravování, 
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, žákům a studentům jiných škol a žákům a 
studentům ubytovaným v Domově mládeže. Žáci věkové kategorie 11–14 let, kteří vykonávají 
sportovní přípravu a jsou ubytovaní v domově mládeže, mají navýšený finanční limit na 
nákup potravin na úroveň věkové kategorie 15 a více let.1 

3. V rámci školního stravování jsou strávníkům poskytována: 
a) hlavní jídla (oběd a večeře), 
b) doplňková jídla (snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře) 

4. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, nápoje a případně doplňku (salát, ovoce, dezert). 

5. Večeře se skládá z hlavního chodu, nápoje a případně doplňku (salát, ovoce, dezert). 

6. Každé z uvedených jídel je strávníkům poskytováno jednou denně. 

7. Žák střední školy a konzervatoře má právo denně odebrat oběd. Toto platí i pro studenty 
vyšších odborných škol. 

8. Žák ubytovaný Domově mládeže má právo denně odebrat snídani, přesnídávku, oběd, 
svačinu, večeři a druhou večeři. Totéž platí pro žáky a studenty vyšších oborných škol 
ubytované v Domově mládeže. 

9. Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých strávníků a zákonných zástupců nezletilých 
strávníků, mohou strávníci odebírat pouze snídani a hlavní jídla. 

                                                 
1 Dle přílohy č. 2 Vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování, lze strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, 
strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec zvýšit 
horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru. 
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10. Žáci SŠSS, kteří vykonávají odborný výcvik ve ŠJ, odebírají stravu ve ŠJ. 

11. Žáci a studenti odebírají stravu přímo ve školní jídelně na Krakovské 1095/33 nebo je jim 
dovážena do výdejen dle platných smluv. 

9.1. ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

1. Žáci a studenti hradí pouze náklady na suroviny do výše finančního normativu dle Přílohy 1–3 
této směrnice. Žáci jsou osvobozeni od DPH. 

2. Nárok na odběr stravy za tuto cenu mají pouze v případě pobytu ve škole nebo školském 
zařízení.  

3. Za pobyt ve škole nebo školském zařízení se pro účely této směrnice považuje také první den 
neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení.  

4. V případě, že žák nebo student v době od druhého dne nepřítomnosti včetně stravu 
neodhlásí, hradí plnou cenu včetně nákladů na provoz dle Přílohy 1 této směrnice. 

10 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

1. Škola je oprávněna dle Zřizovací listiny ZL/063/2001 vydané Moravskoslezským krajem 
Zastupitelstvem kraje poskytovat stravování a to: 
a) vlastním zaměstnancům, 
b) zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

2. Zaměstnanci školy mají možnost stravování: 
a) ve vlastním zařízení – školní jídelně Krakovská 1095/33, 70030 Ostrava Hrabůvka,  
b) v zařízení ve výpůjčce – jídelně na KÚ MSK, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
c) na pracovištích fyzických nebo právnických osob, na kterých je realizován odborný výcvik 

žáků (týká se učitelů odborného výcviku) a to na základě platných smluv. 

3. Zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených 
krajem, obcí nebo svazkem obcí je stravování poskytováno na základě platných smluv v rámci 
doplňkové činnosti. 

4. Smlouvy jsou číslovány chronologicky (705X, kde X je z intervalu 1–100) a jsou uloženy u 
zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz. 

10.1. STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VLASTNÍM ZAŘÍZENÍ 

10.1.1. NÁKLADY  

1. Náklady na stravování zaměstnanců zajišťované ve vlastní školní jídelně/jídelně na KÚ MSK 
jsou tvořeny: 
a) náklady na suroviny spotřebované pro přípravu podávaných hlavních jídel (dále jen 

„pořizovací cena surovin“), 
b) náklady na suroviny spotřebované pro přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů 

(dále jen „doplňkové jídlo“), 
c) ostatními provozními náklady na závodní stravování (dále jen „náklady na provoz“). 
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10.1.2. NÁROK A ÚHRADA 

1. Škola poskytuje zaměstnancům jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec 
vykonává pro školu práci alespoň 3 hodiny v kalendářním dni v místě výkonu práce 
sjednaném v pracovní smlouvě. 

2. Zaměstnanci, kteří pracují v jednosměnném provozu, mají nárok na oběd. 

3. Zaměstnanci, kteří pracují v třísměnném provozu (vrátní), mají nárok na: 
a) oběd na ranní směně, 
b) oběd na odpolední směně, 
c) nárok na hlavní jídlo v době vykonávání noční směny je upraven v kapitole 10.3.  

4. Zaměstnanci hradí u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která je v souladu s Kolektivní 
smlouvou uzavřenou mezi školou a odborovou organizací snížena o příspěvek z FKSP (dále 
jen „snížená úhrada“), u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny. 

5. Úhrada oběda je zaměstnanci provedena srážkou ze mzdy v celých korunách českých. 
V případě, že v daném měsíci oběd odebrali zaměstnanci uvedeni v příloze č. 1, u kterých je 
kalkulace oběda je uvedena i v haléřích, mzdová účetní celkovou částku – srážku z platu za 
daný měsíc, zaokrouhlí směrem nahoru na celé koruny české.  

6. Pokud zaměstnanec nesplní podmínku odpracování alespoň 3 hodin v kalendářním dni (např. 
pracovní neschopnost, dovolená) a neodhlásí oběd, hradí plnou částku dle kalkulace včetně 
nákladů na provoz, a to od prvního dne pracovní neschopnosti. Odhlášení objednané stravy 
je možné v těchto případech do 8:00 daného dne u vedoucí ŠJ. 

7. Souběh stravování zaměstnanců a náhrady za stravu na pracovní cestě není přípustný. 
Upřednostňuje se stravné na pracovních cestách a další neodhlášená strava se platí v plné 
výši. Totéž platí při souběhu více odebraných strav v rámci jedné pracovní směny.  

8. V souladu s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi školou a odborovou organizací poskytuje 
škola jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za sníženou úhradu bývalým zaměstnancům, kteří 
při prvním odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně byli 
zaměstnanci školy. 

9. V souladu s Kolektivní smlouvou uzavřenou mezi školou a odborovou organizací poskytuje 
škola jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin 
zaměstnancům, kteří pro školu pracují na základě dohod o činnosti nebo provedení práce za 
předpokladu, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny. 

10.2. STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V CIZÍM ZAŘÍZENÍ  

1. Škola zabezpečuje některým zaměstnancům (učitelé odborného výcviku) stravování na 
pracovištích fyzických nebo právnických osob, na kterých probíhá odborný výcvik žáků, a to 
za cenu, která je stanovena ve Smlouvách o zajištění odborného výcviku. Originály smluv jsou 
uloženy u zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik.  

10.3. JINÝ STRAVOVACÍ REŽIM 

1. V případě, že školní jídelna nevaří (např. sanitární den, prázdniny), je zaměstnancům 
poskytnut stravenkový paušál ve výši 52,-Kč (daňově uznatelný náklad organizace) + 4,-Kč 
(FKSP). Celkem je příspěvek pro zaměstnance 56,- Kč. Pro zaměstnance vykonávající práci na 
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DPČ či DPP je příspěvek ve výši 52,-Kč (daňově uznatelný náklad organizace). Zaměstnavatel 
poskytuje zaměstnanci příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu za každou 
odpracovanou směnu. Stravenkový paušál bude vyplácen zaměstnanci zpětně vždy souhrnně 
za odpracovaný měsíc v rámci vyúčtování mzdy.  

2. Stravenkový paušál zaměstnancům poskytnut pouze v případě, pokud jim v daném 
kalendářním dni vznikne nárok na závodní stravování.  

3. Zaměstnancům třísměnného provozu (vrátní) je stravenkový paušál poskytnut, pokud pracují 
na noční směně nebo kterékoli směně o víkendu nebo svátku. Rozhodující pro vznik nároku 
na stravenkový paušál je den nástupu na směnu (např. za noční směnu, na kterou nastupuje 
v pátek, dostane vrátný stravenku na jedno hlavní jídlo za směnu). 

11 STRAVOVACÍ SLUŽBY PRO DALŠÍ OSOBY 

1. Škola podle možností a volné kapacity může poskytovat stravování i dalším osobám, a to za 
smluvní ceny (viz Příloha č. 1). 

12 ÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

1. Dle zřizovací listiny ZL/063/2001 vydanou Moravskoslezským krajem Zastupitelstvem kraje je  
a) školní stravování žáků a studentů (hlavní činnost) 
b) stravování vlastních zaměstnanců a bývalých zaměstnanců (hlavní činnost)   
c) stravování zaměstnanců škol a školských zařízení (doplňková činnost)  
d) stravovací služby pro další osoby dle živnostenského listu (hostinská činnost) 

2. O nákladech a výnosech školního stravování je účtováno na §3141 na pracovišti č. 5 v hlavní 
činnosti závodního stravování. O nákladech a výnosech stravování zaměstnanců a stravování 
dalších osob je účtováno odděleně v doplňkové činnosti č. 4. a 7.  

3. Náklady na suroviny pro ŠJ jsou účtovány na ÚZ 005, výnosy za stravování v hlavní činnosti na 
ÚZ 005. 

13 ÚČTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ V SÍDLE ZŘIZOVATELE  

1. Dle Dodatku č. 11 Zřizovací listiny ev. č. ZL/063/2001 ze dne 17. 6. 2021 je zabezpečování 
stravování osob v sídle zřizovatele hlavní činností. 

2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:  
a) zabezpečuje v sídle zřizovatele závodní stravování, resp. stravování  
b) zaměstnancům zřizovatele,  
c) uvolněným členům zastupitelstva kraje,  
d) osobám, které pro zřizovatele vykonávají jím objednanou lektorskou činnost, 
e) osobám, které jsou oficiální či pracovní návštěvou členů vedení kraje a krajského úřadu. 

3. O nákladech závodního stravování je účtováno na §3299 s ÚZ 214.  

4. Náklady jsou hrazeny formou neinvestičního příspěvku zřizovatele.  
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5. Poskytnutí   stravování cizím strávníkům je možné přes bufet MSK. V takovém případě se 
jedná o doplňkovou činnost č. 9 (DČ 9).  

6. Náklady i výnosy jsou účtovány na §3299 s označením DČ 9. 
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14 PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1  
CENY V KČ PLATNÉ OD 1. 6. 2022 
 
 

SNÍDANĚ PŘESNÍDÁVKA OBĚD VEČEŘE 2. VEČEŘE 

ŽÁK/STUDENT/ 
ŽÁK SPORTOVEC 
11-14 LET 

21 15 44 30 14 

ŽÁK/STUDENT bez 
nároku na 
sníženou cenu 

47 37 99 99 --- 

ŠJ  
ZAMĚSTNANCI 
SŠSS A DŮCHODCI  

--- --- 37 --- --- 

ZS MSK 
ZAMĚSTNANCI 
SŠSS * 

--- --- 

Menu 1 
40,94 

  
Menu 2 
35,44 

ŠJ  
ZAMĚSTNANCI 
SŠSS ZAMĚSTNANÍ 
NA ZÁKLADĚ DPP, 
DPČ * 

--- --- 42,08 --- --- 

ZS MSK 
ZAMĚSTNANCI 
SŠSS ZAMĚSTNANÍ 
NA ZÁKLADĚ DPP, 
DPČ * 

--- --- 

Menu 1 
46,02 

--- --- 
Menu 2 
40,52 

ZAMĚSTNANCI 
SŠSS bez nároku 
na sníženou cenu 

--- --- 99 --- --- 

STRAVOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ 
DM VE ŠJ 

47 37 99 99 --- 

STRAVOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ – 
VÝVOZ 

47 37 99 99 --- 

STRAVOVÁNÍ 
OSTATNÍCH OSOB 
VE ŠJ 

47 37 99 99 --- 

* Celková částka, která je zaměstnanci za daný měsíc stražena z platu, je zaokrouhlena na celé Kč nahoru. 
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PŘÍLOHA 2  
KALKULACE CEN V KČ PLATNÉ OD 1. 6. 2022 

 CENA SUROVIN 
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ 

NÁKLADY 
CENA CELKEM 

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA 36 48 84 

OBĚD 44 55 99 

VEČEŘE + 2. VEČEŘE 44 55 99 

 
 
PŘÍLOHA 3  
NORMATIV NA NÁKUP POTRAVIN (ŽÁCI SŠ A VOŠ) V KČ PLATNÝ OD 1. 6. 2022 
SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA 31,30*  

OBĚD 38,26*  

VEČEŘE + 2. VEČEŘE 38,26*  
*Osvobozeno od DPH podle § 57 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty 

 
 
PŘÍLOHA 4  
KALKULACE CENY OBĚDA VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DŮCHODCŮ V ŠJ V KČ OD 
1. 6. 2022 

POLOŽKA CENA 

Suroviny 38,26 

Příspěvek FKSP -4,62 

Celkem bez DPH 33,64 

DPH (10 %) 3,36 

CELKEM 37,00 

 
 
PŘÍLOHA 5 
KALKULACE CENY OBĚDA VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZAŘÍZENÍ ZS KÚ MSK V KČ OD 
1. 6. 2022 

POLOŽKA 
CENA 

MENU 1 MENU 2 

Suroviny 41,84 36,84 

Příspěvek FKSP -4,62 -4,62 

Celkem bez DPH 37,22 32,22 

DPH (10%) 3,72 3,22 

CELKEM 40,94 35,44 

 
 
PŘÍLOHA 6 
KALKULACE CENY OBĚDA VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ DPP a DPČ V ŠJ V KČ OD 1. 6. 2022 

POLOŽKA CENA 

Suroviny 38,26 

Celkem bez DPH 38,26 

DPH (10 %) 3,82   

CELKEM úhrada strávníka 42,08 
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PŘÍLOHA 7 
KALKULACE CENY OBĚDA VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ DPP a DPČ V ZAŘÍZENÍ ZS KÚ MSK V 
KČ OD 1. 6. 2022 

POLOŽKA 
CENA 

MENU 1 MENU 2 

Suroviny 41,84 36,84 

Celkem bez DPH 41,84 36,84 

DPH (10 %) 4,18 3,68 

CELKEM úhrada strávníka 46,02 40,52 

 
 
PŘÍLOHA 8 
STRAVENKOVÝ PAUŠÁL OD 1. 6. 2022 

 

 
ZAMĚSTNANEC V HLAVNÍM 

PRACOVNÍM POMĚRU 
ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNANÝ 

NA ZÁKLADĚ DPP, DPČ 

ÚHRADA ORGANIZACE 52,00 52,00 

PŘÍSPĚVEK FPSP 4,00 0,00 
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PŘÍLOHA 8 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SŠSS 

Přihlášku ke stravování odevzdejte nejpozději v den nástupu u vedoucí školní jídelny. 

Jméno a příjmení 
žáka/žákyně 

      

Bydliště žáka/žákyně       

Název školy, ve které 
studujete 

      Třída       

Jméno a příjmení rodiče 
nebo zákonného zástupce 
nezletilého žáka/žákyně 

      

Číslo účtu       Kód banky       

Název banky       

Jméno majitele účtu       

E-mail  
Vyplňte čitelně! 

      

Telefon žáka       Telefon zákonného zástupce       

Způsob úhrady  
(zaškrtněte) 

 Bankovní převod  Souhlas s inkasem     Hotově  

Variabilní symbol  
(přiděluje vedoucí školní 
jídelny) 

      

Ve prospěch účtu SŠSS 43-5156420207/0100 

Datum       

Podpis žáka/žákyně  

Podpis rodiče nebo 
zákonného zástupce 
nezletilého žáka/žákyně  

 

 

Číslo Vašeho účtu uvádějte vždy! V případě platby v hotovosti rozdíl pošleme na Váš uvedený 
bankovní účet! 
Potvrzuji svým podpisem správnost a úplnost výše uvedených údajů a souhlasím se zpracováním a uchováním 
údajů, které poskytuji prostřednictvím této přihlášky za účelem vedení evidence strávníků ŠJ při SŠSS Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková organizace.  
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese SŠSS nebo 
doručení, písemného oznámení na adresu SŠSS Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka. 
Změny uvedených údajů je nezbytné ihned hlásit, a to osobně vedoucí školní jídelny nebo doručením písemného 
oznámení na e-mail vedoucí ŠJ. Souhlasím s vnitřním řádem školní jídelny (www.ssss.cz)                                                                                                                                                                                     

http://www.ssss.cz/

		2022-05-05T10:04:21+0200
	Mgr. Ivana Matulová




