
Provozní řád školní jídelny   

   

Provoz ve školní jídelně začíná v 6,30 hodin a končí v 15, 00 hodin   

Školní jídelna     

• zabezpečuje stravování žáků a pracovníků škol a školských zařízení,   
• podle místních podmínek a při dodržení hygienických a bezpečnostních norem zajišťuje také 

stravovací služby pro veřejnost.                           
                 

Každý strávník obdrží při přihlašování obědů osobní identifikační kartu – čip, který platí po celou dobu 
stravování ve školní jídelně. Cena čipu je 115,- Kč, jak při prvním nákupu, tak i při ztrátě nebo zničení, 
kdy je nutno zakoupit čip nový. Po ukončení stravování lze funkční čip vrátit za stejnou cenu  
do 3 měsíců od ukončení stravování.   
  

Veškeré platby stravného se provádí zálohově na měsíc dopředu!    

Pokud máte možnost, zaveďte si prosím platbu z účtu, podmínky Vám sdělí vedoucí ŠJ.   
   

Vedoucí ŠJ: Ivanová Markéta, Bc.  / 388 317 794 /   

 Strava ve školní jídelně se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí jídelny 
tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů, a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.     
Rozpis výdeje:   cizí strávníci            11:00 - 11:30 výdej na talíř a do jídlonosičů     
          žáci a pedagogové       10:45  -  13:45 hod   

   

V době stravování žáků je v jídelně stanoven pedagogický dozor.   

Od 16. 1. 2006 je možnost výběru ze dvou jídel. Volbu jídla si určuje strávník sám přes objednávkový 
box 3 dny dopředu! Možnosti použití a výběru jsou uvedeny u boxu na nástěnce.    
Při počtu obědů č. 2 – 20 a méně – bude automaticky zrušeno vaření tohoto oběda a objednávka 
strávníka bude převedena na oběd č. 1!!!   
   

Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději do 7:30 hodin ráno na příslušný den! 
   

Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel! Pokud žák onemocní a nestihne si oběd odhlásit včas, má 
nárok pouze v 1. den nemoci si odnést oběd ve vhodných nádobách ze školní jídelny domů, a to v době 
určené na výdej! Ostatní dny je nutné obědy odhlásit, jinak se postupuje podle přílohy č. 1 provozního 
řádu. Odebírat obědy po celou dobu nemoci lze pouze v případě nahlášení u vedoucí ŠJ a zaplacení 
plné ceny 69,- Kč. Jinak nelze odebírat obědy po celou dobu nemoci!   
   

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez náhrady!!   
 

Veškeré změny stravného lze provádět i telefonicky nebo přes internet na adresu jídelny:   
zsvodsj@centrum.cz    
   

Strávníci jsou povinni nosit funkční čip a označit si výdej oběda na snímači v jídelně! Pokud strávník čip 
zapomene nebo ztratí, hlavní kuchařka ŠJ ověří, zda je oběd zaplacen.    
Vzhledem k náročnosti výdeje dvou druhů oběda tím dochází ke změně ve výdeji náhradních stravenek, 
náhradní stravenky se již nevydávají. Platí pravidlo „3x a dost!“ Tzn., že kdo si zapomene čip 3 dny po 
sobě jdoucí, čtvrtý den si zakoupí čip nový.   
 Po nalezení starého / funkčního / čipu, mu bude částka za něj vrácena zpět hotově  
v kanceláři ŠJ.   


