
 

 

Provozní řád školní jídelny - školní stravování 
 

Výdej obědů: 

- školní jídelna vydává obědy od 11.00 - 13.25,výdej snídaně  7.00 - 7.40, večeře 16.50 - 17.30 

- žáci nastupují na obědy podle rozpisu na nástěnce  před jídelnou  a podle pokynů dozoru  

- dozor ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci (rozvrh dozorů je vyvěšen u ŠJ) 

- jídlo je vydáváno u výdejních oken v jídelně 

- u výdeje jídel používáme bezkontaktní čipy  

- z hygienických a organizačních důvodů nemají přístup do jídelny osoby , které se zde nestravují 

- v době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, (v opačném případě jim budou 

k ceně obědu doúčtovány režijní náklady), první den nemoci dítěte si mohou rodiče vyzvednout 

oběd do nosičů, na ostatní dny nepřítomnosti ve škole si jídlo odhlásí  

- nevyzvednuté obědy propadají 

- pokud žák zapomene čip, bude mu vydán oběd od 13 - 13.25 hodin 

- čipy (nový nebo v případě ztráty)  si žák  zajistí u paní Blanky Malinové 

- podmínkou pro stravování v jídelně je vyplněná a zákonným zástupcem podepsaná přihláška  

- podpisem přihlášky souhlasí žák i rodiče žáka s  podmínkami provozního řádu ŠJ, který je vyvěšen 

v jídelně a též na webových stránkách školy  

- jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše  

- jídlo číslo 2 vaříme, pokud je alespoň 20 zájemců  

Přihlašování strávníků: 

- nový strávník se přihlašuje u vedoucí ŠJ 

- přihlášky a odhlášky obědů se provádí u objednávkového terminálu pomocí čipu, nebo u vedoucí  ŠJ 

osobně, telefonicky do 12.30 hodin předchozího dne ( tel.571 752 340 ), e -mailem  nebo SMS 

- na oběd je výběr ze dvou hlavních jídel, změna nebo odhláška nejpozději den předem do 12.30 hod.  

- když onemocní strávník přes víkend tak odhlášku hlásí v neděli na záznamník, e-mail nebo mobil 

- čísla a kontakty naleznete na stránkách školy  

- konec studia nebo změna stravovací  kategorie  se hlásí u vedoucí minimálně den předem  

- žáci s  celodenní stravou si mohou v terminálu odhlásit jednotlivá jídla 

- za odhlášení praxí, výletů, exkurzí a jiných akcí si žáci zodpovídají sami 

- v době prázdnin a ředitelského volna se v  jídelně nevaří a obědy jsou automaticky odhlášeny  

Kalkulace cen: 

- oběd žáci 28,-Kč 

- celodenní stravné ….  76,-Kč  ( 21,-  28,-  27,- ) 

- dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování je úhrada žáků za oběd v  době pobytu ve škole ve 

výši finančního limitu, přičemž za pobyt ve škole je pro účely této vyhlášky považován i první den 

neplánované nepřítomnosti žáka ve škole 

- od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole je neodhlášený oběd účtován za plnou cenu (finanční limit 

potravin  + režie mzdová a provozní) 

Úhrada stravného:      

- souhlasy s inkasem u ČS a.s. 15. den v měsíci a u ostatních  bank 16. – 20. den v měsíci 

- žáci platící složenkou hradí stravné  ihned po vyzvednutí nové složenky u vedoucí jídelny kolem 15. 

dne v měsíci                      

 

- v červenci jsou vráceny přeplatky za stravné na účet rodičům, platícím  složenkou  se přeplatky z června se 

převádí do září dalšího školního roku 

-ubytovaní žáci na DM platí jednou položkou stravné a ubytování, sleva na ubytování je vždy v květnu a prosinci 

(sleva za dny prázdnin a ředitelského volna)   

                                                                           

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 1. ledna  2015    Mgr. Miroslav Trefil – ředitel školy 

                   

                                                                                        

                                                                                                                 Jana Šmajstrlová – vedoucí jídelny 

 

                                                                                                                                                                                                       


