Provozní řád školní jídelny Komenského 7, Vyškov
Vyplývá z
- vyhlášky č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.108/2001 Sb. hygienické požadavky na prostory
a provoz škol
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných (novela č.602/2006 Sb.,)
- vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování (novela č.107/2008)
- vyhlášky č.84/2005 Sb., o závodním stravování (novela č.94/2006, 17/2008)
- nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin

Organizace provozu:
-

-

-

-

-

-

Ve školní jídelně je zaveden čipový systém pro objednávání a výdej stravy.
Pro stravovací terminál používá strávník stejný čip/kartu ISIC zakoupenou pro vstup do budovy
školy. S tímto čipem/kartou ISIC se denně identifikuje a to při odběru oběda. Čip/karta ISIC
slouží pro objednávání a odhlašování stravy a kontrolu vydaných obědů.
Stravu je možné objednávat až na 4 týdny dopředu na celý kalendářní měsíc.
Stravu je možno přihlásit nebo odhlásit přes terminál umístěný v ŠJ nebo na internetových
stránkách školy a to nejpozději do 12.00 hod. pro následující pracovní den.
Výjimečně, a to z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti, lze odhlásit stravu do 7.00 hod.
příslušného dne na tel. č. 517 307 039.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.
Jestliže strávník zapomene čip/ISIC, je nutné se dohodnout s vedoucí ŠJ, jinak mu bude oběd
vydán až po skončení výdeje, tj. ve 13.40 hod.
Při ztrátě čipu, je nutné si zakoupit nový v kanceláři školy. Bez čipu se stravovat nelze.
Vstup do školní jídelny pouze v přezůvkách. Za případné ztráty osobních věcí v době oběda,
školní jídelna nezodpovídá.
Výdej oběda probíhá v době:
11.25 - 11.55 hod.
12.20 - 12.50 hod.
13.10 - 13.40 hod.
Je-li žák nemocen, je možné 1. den nemoci, v době 11.15 - 11.25 hod., výdej oběda do
jídlonosiče. Další dny je povinnost si stravu odhlásit, jinak mu bude účtována plná cena oběda, tj.
včetně režijních nákladů. Za nezávadnost jídla odpovídá kuchařka jen v době plnění do nosiče.
Dospělým strávníkům obědy do nosiče nevydáváme.
Strávník je povinen odebrat stravu jednorázově a sníst ji ve ŠJ. Z jídelny se smí odnášet jen
přídavky po obědě, a to bez stolního nádobí. Stolní nádobí a příbory se z jídelny odnášet
nesmějí.

-

Nepřihlášení strávníci, v době výdeje jídel, nemají povolen vstup do školní jídelny.
Dozor ve školní jídelně zajišťuje pedagogický pracovník dle příslušného rozpisu vyvěšeného
na nástěnce v ŠJ.
Úraz nebo nevolnost v době oběda hlásí žáci pedagogickému dozoru.
Za čistotu v době konzumace stravy zodpovídá pedagogický dozor.
Mimořádný úklid jídelny během výdeje zajistí kuchařky.
Připomínky k pokrmům a jiné závady hlásí strávníci vedoucí stravování, vydávající kuchařce,
popřípadě pedagogickému dozoru.
Ve ŠJ a při čekání na výdej jídla, se strávníci chovají tiše a ohleduplně, řídí se hygienickými
a společenskými pravidly, nebo pokyny pedagogického dozoru a personálu kuchyně.
Pokud strávník úmyslně rozbije nádobí nebo poškodí vybavení ŠJ, bude toto hradit v plné výši.

Způsob placení stravy:
-

-

Stravné se hradí přes peněžní ústav (sporožiro nebo jiné banky), na účet školy
ČSOB Vyškov 286 657 277 / 0300 vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc, trvalým nebo
jednorázovým příkazem.
Pokud strávník nemá dostatečnou finanční hotovost na osobním účtu, nelze stravu objednat.
Vyúčtování stravného (přeplatky) se provádí za celý školní rok a vrací se na účet
z kterého byly hrazeny v měsíci červenci nebo srpnu.

Ve Vyškově dne 1. ledna 2019
RNDr. Václav Klement
ředitel školy

