Střední odborná škola, Blatná
V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
Školní Jídelna
Provozní řád školní jídelny


Výdej:
snídaně
odjezdové balíčky
oběd Po – Pá
večeře Po, Út, Čt, Pá
večeře St

7:00 – 8:00 hod
9:40 – 10:00 hod
11:15 – 13:00 hod
17:00 – 18:00 hod
16:30 – 17:30 hod



Do jídelny není dovoleno nosit školní tašky batohy (v případě nutnosti
musí být uloženy bezpečně pod stoly).



Při čekání na jídlo dodržují strávníci pravidla slušného chování a při
jídle pravidla slušného stolování.



Strava uvařená ve školní jídelně je určena pro přímou spotřebu, při
odnášení obědů mimo školní jídelnu ručíme za kvalitu a nezávadnost
pouze při výdeji.



Při odběru stravy se strávník musí prokázat čipem nebo kartou. Při
ztrátě čipu nebo karty je to strávník povinen nahlásit vedoucí školní
jídelny.



Jídlo a nápoje se konzumují u jídelního stolu zásadně vsedě.
Moučníky, ovoce apod. si strávníci neodnášejí do jiných prostorů
školní budovy.



Použité nádobí si strávníci odnesou k určenému okénku.



Pedagogický dozor sleduje v jídelně chování strávníků, po příchodu
do jídelny, při stolování i odnášení použitého nádobí. Dojde-li
k potřísnění podlahy jídlem, nápojem nebo k rozbití nádobí, učiní
nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků.
Ihned uklidí.



Dojde-li v jídelně k úrazu. Ohlásí ho postižený vedoucí školní jídelny,
která provede potřebné.



Do jídlonosičů se pro dojíždějící strávníky vydává pouze první den
nemoci. Pro strávníky DM je možné po dohodě s pedagogickým
dozorem jídlo odnést na DM.



Odhlásit stravu lze nejpozději den předem do 11:00 hod.



Stravné a ubytování se hradí:
a) trvalým příkazem
b) hotově u vedoucí školní jídelny – ve výjimečném případě



Finanční normativ pro žáky s celodenním stravováním 88,- Kč
Snídaně …….22,- Kč
Oběd……….. 35,- Kč (=cena oběda pro žáky bez cel. stravování)
Večeře……….31,- Kč



Při opakovaném pozdním placení bude strávník ze stravování
vyloučen, nejméně do úhrady celé dlužné částky.



Strávníci, kteří si odnášejí jídlo v jídlonosiči, ručí za jeho čistotu.



Stravování cizích strávníků probíhá odděleně (jiné stoly) od studentů
školy.

Blatná 1. 9. 2019

Bc. Helena Hajníková, DiS.
Vedoucí školní jídelny

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
ředitel školy

