Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
4. Provozní řád školní jídelny Domova mládeže a VOŠ a SZeŠ Tábor
Zpracovala: Benešová Libuše
Schválila: Ing. Blažena Hořejší
Platnost a účinnost: od 1. 4. 2017
Provozní řád školní jídelny je stanovený na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování,
vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, vyhlášky č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. Pokud není
v provozním řádu uvedeno jinak, řídí se stravování platnou legislativou.
Strávníci
Ve školní jídelně se stravují žáci, studenti, zaměstnanci SŠ, žáci a studenti ubytovaní na DM a další
strávníci /důchodci, DDM, ZUŠ …/
Chování ve školní jídelně
Při pobytu ve školní jídelně jsou strávníci povinni:
o Dodržovat, kázeň, klid a pořádek
o Chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
o Udržovat čistotu
o Nepoškozovat zařízení jídelny DM
o Řídit se pokyny pedagogického dohledu a personálu kuchyně.
Výchovu k slušnému chování a stolování zabezpečují pedagogičtí pracovníci DM.
Pro všechny strávníky platí zákaz vynášení nádobí z jídelny.
Výdej stravy:
snídaně 6:00 – 7:45, oběd 11:00 – 13:45, večeře 17:30 – 18:00 hod.
Strava se vydává po označení stravovací karty ve snímači. V případě, že strávník zapomene stravovací
kartu, je povinen toto ohlásit v kanceláři školní jídelny a obdrží náhradní stravenku.
Platby:
Hotově - v kanceláři školní jídelny zakoupíte stravovací kartu /33,- Kč/ a vyplníte přihlášku ke
stravování. Po zaplacení přihlásíte stravu na následující měsíc nebo jen na určité dny.
Inkasem z účtu - vyplníte přihlášku ke stravování a zakoupíte za hotové stravovací kartu /33,-Kč/.
V příslušné bance nebo spořitelně zavedete inkasní příkaz /lze zřídit i přes internetové bankovnictví/.
Inkasní příkaz pro spořitelnu je nutné zřídit na číslo účtu 101127051/0800, VS a SS se neuvádí. Pro
ostatní banky platí pro zřízení inkasního příkazu číslo účtu 182142594/0300, VS a SS se rovněž neuvádí.
Po zaplacení prostřednictví inkasa je automaticky strava přihlášena a to po celou dobu stravování,
včetně začátku školního roku. Strávník po ukončení školní docházky nebo ukončení stravování je
povinen zrušit v kanceláři ŠJ natrvalo stravu a posléze zrušit inkasní příkaz na stravování. Studenti, kteří
jsou ubytováni na DM, Tomkova 2159, Tábor, platí inkasní platbou stravu i ubytování.
Odhlašování a přihlašování stravy:
Obědy se odhlašují, přihlašují do 13.45 hod. v pracovní den předem v kanceláři ŠJ, na boxu pomocí
karty nebo čipu. Dále na tel. čísle 725961955, 398998849 nebo prostřednictvím internetových

stránkách www.strava.cz /registraci je nutné zřídit v kanceláři ŠJ. Po vyplnění čísla zařízení 3042 si
každý zvolí nové heslo/.
V případě nemoci je možné si 1. den nepřítomnosti oběd vyzvednout, další je nutné odhlásit. (dle § 4,
odst.9, vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování). Žák nebo student nemá od druhého dne
neplánované nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd a může mu být doúčtována věcná i mzdová režie.
U zaměstnance /dospělého strávníka/ je nutné odhlásit první den nepřítomnosti. Obědy u maturitních
ročníků končí a budou odhlášeny od určeného volna k přípravě na maturitní zkoušku (svatého týdne).
Zaměstnanci mohou odebrat jedno jídlo v den, ve kterém odpracují alespoň 3 hodiny. V opačném
případě nemá zaměstnanec na oběd nárok a musí nahradit plnou cenu oběda, tzn. náklady na
potraviny, věcnou a mzdovou režii a příspěvek z FKSP.
Jídelní lístek je zveřejněn ve vestibulu a školní jídelně na DM.
Jakékoliv technické nebo hygienické závady, nevolnost či úraz hlásí strávník pedagogickému dohledu.
Nepovolaným osobám je vstup do prostoru jídelny přísně zakázán.
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