Provozní řád školní jídelny Střední školy
automobilní Kyjov, příspěvková organizace
Adresa školy: Nádražní 471 Kyjov 697 01
Telefon: 518 305 342
1. Zásady provozu ŠJ se řídí novelou Vyhlášky 107/2005 Sb.,
o školním stravování, která je vedena ve sbírce zákonů pod číslem
463/2011. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy
a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní
vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
Strávník má nárok na stravu jen pokud má na svém kontě obnos,
který plně pokryje cenu oběda.
2. Provoz ŠJ
Výdejní doba pro děti a zaměstnance:
Snídaně, přesnídávka:
6.00 - 7.15
Oběd:
11.30 – 13.00
Večeře, svačina:
17.15 – 17.45
Výdejní doba pro cizí strávníky (jídlonosiče) 11,15 – 11,30 hod
Žáci dbají ve ŠJ a v prostorách školy všech pravidel hygieny
a bezpečnosti, dodržují pravidla slušného chování. Je zakázán odběr
do skleněných nádob, vstup do jídelny pro žáky je dovolen pouze
stravujícím se žákům.
3. Výše stravného
Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými
a finančními normami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 463/2011
Sb., o školním stravování. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle
věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou
upraveny i výživové a finanční normy.
Stravné:

Žáci ubytovaní na domově mládeže mají nárok na celodenní
stravování:
Snídaně: 16,- Kč
Přesnídávka: 12,- Kč
Oběd: 33,- Kč
Svačina: 11,- Kč
Večeře: 27,- Kč
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Zaměstnanci obědy: 33,- Kč (dotace FKSP 16,- Kč)
Vychovatel večeře: 27,- Kč (dotace FKSP 16,-Kč)
Zaměstnanci – důchodci: 33,- Kč
Cizí strávníci: 73,- Kč
Platba stravného
Placení se provádí zálohově do 20. dne v měsíci na měsíc následující
převodem na účet SŠA 10139671/0100, variabilní symbol je přidělen
vedoucí ŠJ nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Přihlášky ke stravování
Přihlášku ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ.
Odhlášky ze stravování
Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 7,30 hodin osobně
nebo telefonicky na čísle – 518 305 342.
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely
této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
Další dny jsou strávníci povinni si stravu odhlásit. Pokud tak
neučiní, bude strava účtována v plné výši za celkovou cenu oběda
tj. za cenu pro „cizí strávníky“.
Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována v plné
výši včetně mzdových a režijních nákladů.
Bezkontaktní čip
Čip obdrží strávník u p. Kudličkové – studijního referenta za úhradu
100,- Kč. Při přihlášení ke stravě je nutné načíst čip u vedoucí
školního stravování p. Hořínkové v kanceláři ŠJ.
Jeho ztrátu je žák ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit
v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový. Čip je nevratný.
Stav konta
Každý strávník může zjistit stav svého konta osobně - v kanceláři
vedoucí ŠJ nebo telefonicky na tel. čísle 518 305 342.
Internetem – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní
jídelny).
Vyúčtování po ukončení školního roku

Vyúčtování bude provedeno v červenci a převedeno na účet.
10.
Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je
automaticky odhlášen.
11.
Jídelní lístek
Je vyvěšen ve školní jídelně u vchodu do ŠJ, na informační nástěnce
ve škole a na internetových stránkách školy.
12.
Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo
v kanceláři ŠJ s vedoucí školního stravování.
13.
Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.

Zpracovala: Bc. Hořínková Ladislava

