Vnitřní řád školní jídelny
Článek 1
Základní ustanovení
Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.poskytuje
prostřednictvím své školní jídelny:
a) školní stravování žákům školy,
b) závodní stravování vlastním zaměstnancům
c) závodní stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti.
Článek 2
Provozní doba ve školní jídelně
Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 5:30 do 14.00 hod.
Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu
a během školních prázdnin.
Výdej snídaní pro žáky je zahájen v 6.45, končí v 7.40 hod, žáci o velké přestávce odcházejí
s dozorem na výdej polévky – 9.35 – 9.50, výdej obědů je stanoven ve stravných dnech od
10.30 do 13.30, z toho do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.00 hod., od 11.00 do 13.00 ve
školní jídelně pro cizí strávníky pro oběd s obsluhou a od 11.00 do 13.20 hod. žáci přicházejí
podle rozvrhu jednotlivých tříd.
Žáci mají právo denně odebrat oběd, nezletilí i zletilí žáci ubytovaní na domově mládeže mají
právo denně odebrat hlavní a doplňková jídla. Večeře jsou vydávány ve školní jídelně v SPŠ a
SOU Friedova Pelhřimov od 17.00 – 17.30 hod. Souhlasí-li nadpoloviční většina zletilých
strávníků a zákonných zástupců nezletilých strávníků, mohou strávníci denně odebrat pouze
snídani a hlavní jídla.
Článek 3
Registrace a identifikace nových strávníků
Strávník se přihlašuje ke stravování na základě přihlášky ke stravování, které vyplní a
odevzdá u provozní ŠJ, případně na sekretariátu školy.
Na základě vyplněné přihlášky bude strávníkovi u provozní ŠJ aktivován identifikační čip
(zpoplatněn vratnou kaucí 150,-Kč), který umožňuje vytištění stravenky u snímače a tiskárny
v hale školy a dále k volbě jídla na objednávacím terminále). Čip platí po celou dobu
přihlášení k odebírání stravy, zároveň slouží k otevření hlavních vstupních dveří. V případě
jeho ztráty nebo znehodnocení si strávník zakoupí v pokladně školy či u provozní ŠJ nový.
Při ztrátě nebo zapomenutí čipu vytiskne zařízení náhradní stravenku.
Článek 4
Způsob přihlašování a odhlašování obědů
V kanceláři provozní ŠJ strávník obdrží informace pro první přihlášení
do aplikace společnosti Z-Ware na stránkách školy
Strávník si volí ze 3 obědů, přičemž standardně je přihlášen oběd č. 1. V případě změny na
č. 2 nebo 3 je možno se přihlásit 7 dní předem
1) prostřednictvím objednávacího terminálu umístěného u recepce školy
2) elektroniky na webové adrese hotelové školy www.hs-pe.cz – pod lištou školní
jídelna
http://strav.nasejidelna.cz/0011/faces/login.jsp
Přihlášení na web.stránku:

uživatelské jméno: novak4567

heslo: novak4567 (vždy prvních 5 písmen z příjmení + přidělené číslo)

3. telefonicky či osobně, mailem přímo u vedoucí ŠJ ve výjimečných případech (nemoc,
návštěva lékaře apod.). pí Kněžínková 724 862 696
Strava se odhlašuje nejpozději den předem, a to do 13:00 hod
V době ředitelského volna a prázdnin jsou žáci automaticky odhlášeni.
Každý strávník dbá na odhlašování či přihlašování stravy osobně, stravu na aktuální
den nelze odhlásit. První den nemoci je považován za pobyt ve škole. V době od 10,30 do
11.00 hod. je možno stravu odebrat (i do jídlonosiče).
Článek 5
Úhrada stravného ve školní jídelně
Úhradu stravného lze provést některým z těchto způsobů:
1) Inkasem – na základě smlouvy se školou a následným svolením banky strávníka je
strhávána daná částka za objednané obědy (preferováno u žáků)
2) V hotovosti – vždy do 15. následujícího měsíce u provozní pí. Kněžínkové
v kanceláři, Možno použít stravenky Gastropass či TicketRestaurant (cizí strávníci),
žáci mohou dohodnout též platbu v hotovosti
Úřední hodiny po – pá 10.15 – 11.15 hod.
Článek 6
Úplata za stravování
Úhrady strávníků činí:
a) žáci - snídaně – 16,- Kč, obědy – 35,- Kč, večeře – 30 Kč.
b) zaměstnanci vlastní organizace – 35,- Kč
c) cizí strávníci 70,- Kč pro oběd do jídlonosičů, 72,- Kč pro oběd ve ŠJ s obsluhou
Kalkulace ceny
V průběhu roku může docházet k úpravě ceny, a to v závislosti na vývoji cen potravin nebo
režijních nákladů. Změna ceny je vyhrazena.
Článek 8
Pokyny pro strávníky
1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se
zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují. Část ŠJ je prostřena a určena pro cizí strávníky,
kde probíhá zároveň odborný výcvik pod dohledem učitele odborného výcviku. Ten vykonává
dohled zároveň na žáky školy. Žáci školy přicházejí vchodem z chodby a mají vyčleněnou
druhou část ŠJ. Oběd si odebírají společně s příbory a nápojem u výdejního pultu a odnášejí si
vše ke stolům. Na výběr je vždy jeden neslazený nápoj (čaj, voda s citronem)
2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny
provozní školní jídelny a pověřených osob.
3. Strávníci mohou vybírat ze 2 polévek, které si zvolí při příchodu obsluhujícího, žáci
polévku odebírají v době velké přestávky (9.35 – 9.50)
4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle ad.)
5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému
zaměstnanci školní jídelny, který se postará o úklid.

6. Jídelní lístek včetně uvedených alergenů a seznamu alergenů je k dispozici v hale školní
jídelny, na webových stránkách školy a u provozní ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena,
provozní školní jídelny může změnit menu
v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána
do jídelního lístku a oznámena strávníkům.
7 Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu
školní jídelny řeší provozní školní jídelny.
8. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u pedagogického dozoru. Kuchařky
informují zodpovědného pracovníka dané školy.
9. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni jeho vyvěšením ve školní
jídelně a u provozní školní jídelny.
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