Vnitřní řád školní jídelny SŠ Bor
Stravování probíhá na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.
Noví strávníci se přihlásí u vedoucí školní jídelny a dohodnou si způsob platby za odebranou
stravu. Strávnici mohou hradit obědy převodem z účtu, nebo hotově u vedoucí školní jídelny.
Strávníci, kteří platí hotově, si musí na konci měsíce předplatit obědy na další období.
Na veškeré hotovostní platby je vydáván pokladní doklad. Při odhlašování hotově placených
obědů jsou peníze převedeny na další měsíc. Přihlašování a odhlašování stravy je možné den
předem do 12.30hod. Tato záležitost je vždy věcí strávníka.
V případě nemoci je nutné odhlásit oběd nejpozději jeden stravný den předem do12:30h
a to buď telefonicky na tel. č. 374 790 498 nebo na e-mail: jidelna@ssbor.cz
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda
ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění
svých povinností během vzdělávání první den své neplánované nepřítomnosti ve škole.
V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá a je povinen
si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní
a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné
náklady na přípravu jídla.
Strávníci si mohou prostřednictvím boxu objednat jedno ze dvou druhů jídel.
Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek
oběd:
10:30 hod – 13:00hod
Otevírací doba v pokladně:
Po – Pá
11:45 – 12.15hod
Ve školní jídelně se žáci řídí následujícími pravidly:
1.

Školní jídelna je otevřena pouze v uvedené provozní době.

2.

Na přídavky jídla je nárok (příloha, omáčka).

3.

Vynášení nádobí a stravy mimo školní jídelnu je z hygienických důvodů zakázáno.

4.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly při stolování.

5.

Připomínky ke kvalitě nebo množství podávaného jídla strávníci hlásí pokud možno
ihned vedoucí školní jídelny. Toto se týká i hygienických a technických závad.

6.

Úrazy, nevolnost atd. ve školní jídelně hlásí strávníci okamžitě personálu školní jídelny.

7.

Jídelní lístek je k dispozici žákům a ostatním strávníkům k nahlédnutí na nástěnce
u objednávkového boxu. Dále je k dispozici na internetových stránkách školy a v budově
školy.

8.

Strávníkům pro výdej oběda slouží výdejní čip, prostřednictvím kterého si mohou jídlo
objednat, změnit nebo odhlásit. Při ztrátě výdejního čipu si musí strávník zakoupit nový.

9.

Při zapomenutí karty toto strávník nahlásí vedoucí školní jídelny a ta vystaví náhradní
doklad.

10. Ztrátu čipu strávník nahlásí vedoucí školní jídelny a ta zablokuje další vydávání stravy na
tento doklad.
11. Náležitý dohled nad studenty, kteří byli poučeni učiteli odborného výcviku v době od
12.00 - 12.45 zajišťují provozní pracovníci školní jídelny: vedoucí školní jídelny,
kuchařka.
12. Strávníky upozorňujeme, že v případě odběru jídla do jídlonosiče je vydaný pokrm
určený k okamžité spotřebě.
Prosím respektujte:
1. Potraviny vydávané ve školní jídelně musí být v prostorách jídelny zkonzumovány.
2. Jogurty, smetanové krémy, atp. balené v kelímcích se z jídelny vynášet nesmí.
3. Po konzumaci oběda žáci uvolní místo dalším strávníkům.
Zodpovídá: Zdeňka Křižková
Tento vnitřní řád včetně dodatků je platný pro školní rok:
2014 – 2015
S účinností od 1. 9. 2014

Mgr. Zdeňka Valečková
ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – dodatek č. 1 ze dne
21.3.2014
Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, zaměstnanci školy a cizí strávníci.


























Obědy se vydávají následovně:
- žáci a UOV (černé řemeslo) od 12.00 hod do 12.30 hod
- žáci (škola) od 11.45 hod do 12.15 hod
- žáci a UOV (Kuchař – číšník) od 12.30 hod do 13.00 hod
Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 10.30- do13.00 hod.
Každý strávník si může vybrat ze dvou druhů jídel podle jídelního lístku na týden
dopředu. Objednává se na objednávkovém boxu, telefonicky nebo přes internet na
následující den nejpozději do 12.30 hod. Jídlo číslo 1 je po provedené platbě (v
hotovosti nebo inkasním příkazem) automaticky přihlášené bez objednávání.
Dospělí strávníci z řad PP působí výchovně na žáky a dohled z řad pracovníků ŠJ
dbá na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného
stolování.
Podle vyhlášky o školním stravování č. 561/2004 Sb. stanoví ředitel školského
zařízení podmínky stravování - strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a
nevynáší zbytky jídla ani nádobí z jídelny. V případě opětovného porušování
provozního řádu školní jídelny bude strávník vyloučen ze stravování.
Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době
výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin se dotovaná strava
neposkytuje. V případě onemocnění si neodhlášený strávník může oběd
vyzvednout pouze první den nemoci do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou
zakázané).
Zaměstnanec školy (dle vyhlášky 84/2005Sb. 3 odst3) má nárok na dotovanou
stravu, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto
strávníkovi účtována plná cena oběda.
Tento vnitřní řád se vztahuje na všechny účastníky školního stravování.
Každý strávník je povinen při odebírání stravy předkládat čip, který si koupí (za
115,- Kč) při prvním placení obědů. Použité evidenční čipy lze vracet pouze
nepoškozené a plně funkční a vyžadovat zpět zaplacenou částku 115,- Kč
V případě zapomenutí čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek. Při
ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si nový.
Přihlašování a odhlašování lze provádět osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na
čísle 374 790 498 (mobil 731 142 210). Odhlášky stravy se provádí pouze
v kanceláři ŠJ nejpozději den předem do 12.30hod.
Platba stravného - cena za 1oběd je vyvěšena na vstupních dveřích ŠJ, na nástěnce
v jídelně a na webových stránkách školy.
Způsob placení stravného:
1. inkasním způsobem ze sporožira nebo banky
2. hotovostně (každý den od 11.45hod do 12.15hod)
Tento provozní řád je umístěn na vývěsce ve školní jídelně a na www.ssbor.cz.
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…………………………………………

Vedoucí ŠJ: Zdeňka Křižková

ředitelka školy: Mgr. Valečková Zdeňka

V Boru dne 21. 3. 2014

