PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – šk. rok 2014/2015

I. Právní předpisy
---------------------- 561/2004 školský zákon
- 107/2005 vyhláška o školním stravování
- 108/2005 vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízení
- 137/2004 vyhláška o hygienických požadavcích – noveliz. 602/2006
- 84/2005 vyhláška o závodním stravování – noveliz.94/2006
II. Činnost školní jídelny
-----------------------------Školní jídelna zajišťuje stravování žákům SOŠ v době jejich pobytu ve
škole.Současně zajišťuje závodní stravování pracovníkům školy a v rámci
doplňkové činnosti i stravovací služby pro veřejnost.
III. Přihlášení ke stravování
---------------------------------Strávník se přihlásí ke stravování písemně závaznou přihláškou na dobu
neurčitou./Přihláška je ke stažení na www.sosstribro.cz./
Jakoukoliv změnu /ukončení stravování, odchod ze školy, z DM, změnu
stravovacích dní/ je povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ. Strávník si zakoupí
identifikační čip, kterým se prokazuje při každém výdeji stravy.
Při ztrátě nebo poškození čipu si musí koupit nový.Cena čipu je 115,-Kč.
Žáci mají nárok na oběd za dotovanou cenu v době výuky nebo při akci
pořádané školou. V době nemoci nemohou žáci odebírat oběd za dotovanou cenu.
Musí se odhlásit ze stravování nebo uhradit plnou hodnotu oběda – 62,-Kč. První
den nemoci žáků může být oběd vydán do vlastních jídlonosičů.
IV.Finanční normativy
---------------------------Strávníci 11-14 let
- oběd 26,- Kč
15 a více let - oběd 28,- Kč
Snídaně + přesnídávka 19,- Kč
Večeře
26,- Kč
Celodenní stravování
73,- Kč
Finanční normativy se mohou v závislosti na cenách potravin v průběhu školního
roku měnit.
V.Placení stravného
-----------------------Bezhotovostním způsobem:
- inkasem /stravné je inkasováno na začátku měsíce podle přihlášené stravy/
číslo účtu 248458170/0300
Strávník bude ke stravování na nový měsíc přihlášen automaticky po zaplacení
stravného. Pokud nebude strávník řádně a včas platit poplatky, nebude mu
stravování umožněno.
_________________________________________________________________

VI.Odhlašování a přihlašování stravy
---------------------------------------------prostřednictvím internetu na www.strava.cz
Uživatelské jméno, heslo a pokyny k přihlášení do systému obdrží strávník po
odevzdání písemné přihlášky ke stravování.
Strávníci jsou automaticky odhlašováni v případech, kdy neprobíhá vyučování prázdniny, ředitelské volno, praxe nebo exkurze celé třídy.
Odhlásit stravu na příští den lze nejpozději do 14.00 hodin dne předem.
Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.
VII.Objednávání stravy /výběr z jídel/
---------------------------------------------prostřednictvím internetu na www.strava.cz /zde jsou další pokyny,návody a
podrobnosti/– na aktuální den nejpozději 2 dny předem.
Pokud si strávník neobjedná, má automaticky oběd č. 1.
VIII.Chování žáků v jídelně
---------------------------------- do jídelny je dovolen vstup pouze v čistém oděvu a obuvi
- žáci, kteří se nestravují, nemají do jídelny přístup
- do jídelny je zakázán vstup se žvýkačkou v ústech a lepení žvýkaček na nádobí
- strávníci odkládají použité nádobí hned po najezení na určené místo
- strávníci se řídí pokyny dozoru, vedoucí jídelny nebo vedoucí kuchařky
- strávníci se chovají slušně, ohleduplně a v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly při stolování
- případný úraz jsou žáci povinni okamžitě hlásit dozoru
IX.Výdej stravy
------------------7.15 - 7.45 snídaně
11.00 – 13.30 oběd
Výdej obědů žákům 11,30 – 12.50
17.15 – 17.45 večeře
Výdej stravy pouze na čip.
X.Jídelní lístek
------------------ je vyvěšen ve školní jídelně na informační tabuli a zveřejněn na www.strava.cz.
Školní jídelna si vyhrazuje právo z provozních důvodů jídelní lístek měnit.
XI.Kontakty
--------------Vedoucí školní jídelny: Eva Suková
- tel.: 374 630 216
- e-mail.:eva.sukova@sosstribro.cz

Ve Stříbře 29.8.2014

Mgr.Jarmila Kánská
ředitelka školy

