Provozní řád školníjídelny-informace pro strá
Ško1níjídelnazajišťujestravování dětí a žákůdle vyhlášs' č. 107/2005Sb. a závodní stravování dle
vyhlášky č. 84/2005 Sb. pro žríkya zaměstnance školy.
a) Strávníci školni jídelny jsou povinni odevzdat

r7plněnou pfihlášku ke stravováni.

žáky a zaměstnance škoý od l 1
- 14,00 hodin.
'30
Doba výdeje pro cizí strávníky a stud€nty SS od 12'00 _ 12,30 hodin.
Výdejní doba můŽe bý operativně upravována vzhledem k akcím školy a toto bude vždy včas
b) Doba výdeje pro

oznámeno.
c) Při onemocnění dítěte si nrolrou rodiče oběd q'zvednout pouze první den nemoci za dotovanou
cenu. Dalšídny podle vyhlášky o školrrím stravování č. 10712005 Sb. odhlásit. ostatní dnyje rodič
povinen uhradit veškeré finarrčnínáklady na přípravu stravy, tj ' včetně osobních a věcných nákladů
(+30Kč).
Výdej dojídlonosičťrv případě nemoci žáka od 12,00 13,30 hodirr.
Budova Pohankova od 12,00 - 12,30 hodin.
d)

Žaci pricniueit

do j ídelny společně po ukončenívyučování v doprovodu r'yučuj ícíhoposlední

hodiny. Tašky si odloží v šatnách jednotlivých tříd.
Cizí strávníci a studenti SŠvchází do jídelny vchodem z ulice Bří. Pelíšků,vŽdy s čistou obuví a čistě
upraveni. Svršky si odkládají na věšák u vchodu do jídelny.
e) Při čekání najídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a přijídle pravidla slušného
stolování. Dbají vždy pokynů pracovníků ško]ního stravovárií. Žáci se podřídí ipokynům

pedagogického dozoru v jídelně.

f) Jídlo je r'ydáno po přiloženíkreditní karty na čtecízařízení u výdejního okénka. V případě
zapomenutí nebo ztráty kreditrrí kaIty oh]ásí strávník tuto skutečnost stravenkářce nebo vedoucí
kuchařce. Potom teprlr'e mu bude jídlo r.ydáno.
Ztrátu kr€ditni karty ve vlastnín zájmu okamžitě nahlaste straven|rářce školniho stravování.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu Zásadně vsedě. Morrčníky,ovoce apod. si žáci neodnášejí do
šaten nebojiných prostorů Školy.Vše konzumují vjídelně'

g)

h) Identifikačníkeditní kaltyjsou určeny pro identifikaci strávníka' kontrolu odběru.jídla a v případě
více druhůiídel ik objednání konkrétního jídla. Strávníci si hradí kreditní kaÚy v ceně 31'- Kč.

i) Placení stravného:
Všichni strávrríci: 1) formou inkasa z účtustrávníka
2) trvalýrn příkazem
3) složenkou
U prvního způsobu se provádí lyúčtovánístravrrého průběŽně, v dalšíchpřípadech po
skončení stravovacílro období, tj. školního roku (po dom1uvě iběhem školního roku).

Připomínky k provoznímu'řádu jídelny nebo ke stravě mohou strávníci nebo Zákonní zástupci Žíků
uplatnit osobně u vedoucí ŠJnebo u ředitele školy.

V Brně dne 1'

9

' 2014

Mgr' Starrislav Holubář v.r.
'ředitel
školy

