Organizační řád školní jídelny Střední školy, Trhové Sviny, Školní 709
Školní jídelna zajišťuje školní a závodní stravování žáků a zaměstnanců školy a v rámci
doplňkové činnosti stravování cizích strávníků dle platné legislativy, zejména zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání (školský
zákon), v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
Provozní doba
Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech školního roku s výjimkou dnů školních
prázdnin a dnů ředitelského volna. Změny v provozní době školní jídelny jsou vždy předem
oznámeny u vchodu do školní jídelny.
Úřední hodiny vedoucího školní jídelny: 10:30 - 12:00 hod.
Výdej stravy:

snídaně, přesnídávka
6:30 - 7:00 hod.
oběd
cizí strávníci
10:30 - 11:00 hod.
žáci, zaměstnanci 11:00 - 13:30 hod.

Cena stravného
Obědy

Celodenní stravování

Žáci 7 - 10 let
Žáci 11 - 14 let
Žáci 15 a více let
Zaměstnanci

36 Kč
38 Kč
40 Kč
40 Kč

Cizí strávníci

95 Kč

Snídaně
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Večeře
Celkem

18 Kč
13 Kč
40 Kč
12 Kč
27 Kč
110 Kč

Druhá večeře
Celkem s druhou večeří

18 Kč
128 Kč

Přihlášky ke stravování
Nový strávník předá vedoucímu školní jídelny vyplněnou přihlášku ke stravování a zakoupí si
čip v hodnotě 115 Kč. Čip slouží k identifikaci při výdeji obědů. V případě ztráty čipu je
nutno ztrátu nahlásit a zakoupit čip nový.
Úhrada stravného
Stravné se hradí na měsíc dopředu inkasem z účtu k 20. dni měsíce. První záloha na školní
rok se inkasuje v měsíci srpnu.
Nemá-li strávník bankovní účet, může hradit stravné hotově u vedoucího školní jídelny.
Pokud nebude stravné uhrazeno, není možno stravu poskytnout.
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Objednávání a odhlašování stravy
Po úhradě stravného je automaticky přihlášen odběr stravy ve dnech školního vyučování a je
přednastaven oběd č. 1.
Strávníci mohou objednávat a odhlašovat stravu nejpozději den předem do 11:00 hod. takto:
- v mobilní aplikaci Strava.cz nebo na stránkách https://www.strava.cz/, výběr jídelny 4642,
- pomocí čipu na boxu umístěném ve školní jídelně,
- telefonicky na čísle 386 322 659 kl. 32,
- osobně u vedoucího školní jídelny.
Neodhlášená strava propadá bez finanční náhrady.
Při onemocnění žáka je možno 1. den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče. Další dny je nutné
oběd odhlásit, jelikož od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na poskytování
dotovaného stravování.
Ukončení stravování
Při ukončení stravování je nutné, aby se strávník odhlásil ze stravování písemně nebo osobně
u vedoucího školní jídelny a zároveň aby zrušil souhlas s inkasem. Pokud strávník do jednoho
měsíce od ukončení stravování odevzdá nepoškozený čip, bude mu vrácena záloha 115 Kč.
Přeplatek na stravném se vyúčtuje při osobním jednání ihned, v případě písemné odhlášky
bude do jednoho měsíce od ukončení stravování poukázán na účet strávníka.
Různé
Jídelníček je sestavován v souladu výživovými normami a finančním normativem.
Seznam potravinových alergenů je uveden na jídelníčku, který je vyvěšen na nástěnce v
jídelně a zveřejněn na webových stránkách školy http://souts.cz/.
Dotazy a připomínky lze řešit přímo s vedoucím školní jídelny.
Dohled nad pořádkem v jídelně zajišťuje určený pedagogický pracovník (dle rozpisu).
Tento organizační řád nabývá účinnosti 1. 10. 2022.
Trhové Sviny 12. 9. 2022

Vypracoval vedoucí školní jídelny
Josef Švagr

Schválil ředitel školy
Ing. Tomáš Kalena
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