Provozní řád školní jídelny
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
Řád školní jídelny je zpracován na základě následujících právních předpisů.
a) zákon č. 561/2004Sb.,školský zákon
b) zákon č. 258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví
c) vyhláška č. 107/2005Sb.,o školním stravování
d) vyhláška č. 602/2006Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004

1. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci školy, zaměstnanci a cizí strávníci.
2. Strávník je povinen podat přihlášku ke stravování. Přihláška musí obsahovat údaje o
strávníkovi, zákonný zástupce a podpis. Každý strávník má nárok na jedno hlavní jídlo
denně složené z polévky, hlavního jídla a nápoje. Žáci ubytovaní mají nárok na
celodenní stravu. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, druhá večeře.
3. Provoz školní jídelny
Snídaně ............................ 6:00 hod.-7:15 hod.
Přesnídávka ...................... 9:05 hod.-9:45 hod.
Oběd ................................. 11:15 hod.-12:10 hod. nebo 12:35 hod.-13:05 hod.
Večeře .............................. 17:30 hod.-18:00 hod.
Po dobu výdeje je ve školní jídelně ustanoven pedagogický dozor.
4. Obědy do jídlo nosičů se vydávají pro nemocné pouze první den nemoci ,další nutno
odhlásit . Neodhlášená strava v době nemoci bude účtována za plnou cenu jako cizí
strávník. Na odhlášení stravy si musí každý strávník dbát sám. Strava se odhlašuje
vždy pracovní den předem do 10.00 hod. Strava se odhlašuje přes internet , osobně
nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.
5. Strava se platí jednou za měsíc inkasem nebo v hotovosti vždy předem. Přeplatky za
stravu se vracejí vždy po ukončení školního roku do 30.6.

6. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny s šéfkuchařem vždy na měsíc dopředu.
Jídelníček je vyvěšen v jídelně nebo dostupný v aplikaci Strava.cz.
7. Ceny za stravu
Snídaně ............................ 18 Kč
Přesnídávka ...................... 15 Kč
Oběd ................................. 40 Kč
Večeře .............................. 40 Kč
Večeře2 ............................ 13 Kč

