Provozní řád školní jídelny
pracoviště: Školní jídelna při SŠAI na adrese:
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10
Školní stravování ve škole zabezpečuje školní jídelna.
Řád školní jídelny byl zpracován v souladu se Zákonem č.561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Řídí se Vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování a
její aktualizací platnou od 1. 2. 2015, ( 17/2015 Sb.,) Touto novelou se dietní stravování stává součástí
školního stravování. Rozhodnutí, zda jídelna bude dietní jídla připravovat, je nutné po zvážení podmínek
prostorových, materiálových a personálních a dále Vyhláškou č.282/2016 Sb.,
V souvislosti s platnými předpisy lze stravovat žáky, kteří se účastní vyučování nebo aktivity školy. V době
nemoci žáka mu lze poskytnout oběd po dohodě s vedením školní jídelny v plné výši potravinových,
materiálových a mzdových nákladů. Pracovníci školy mají nárok na oběd v hodnotě potravin tehdy, je-li
jejich pracovní povinnost ve škole delší než 4 hodiny.

Řád školní jídelny upravuje pravidla provozu místností určených ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
Provozní doba ve školní jídelně je stanovena pondělí až pátek pro:



Výdej obědů: 11.30 - 14.15
Prodej občerstvení školní bistro: 7.00 – 9.00
9.35 – 10.00

Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku povolí vedení školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit
stravování nemocného žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.
Provoz školní jídelny je přerušen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu, o prázdninách.
Aktuální jídelní lístky jsou vyvěšeny:



V školní jídelně
Na webových stránkách školy

Stravování studentů se řídí výživovými normami v souladu s vyhláškou školního stravování.
Pitný režim
Pitný režim je zajištěn v době výdeje obědů (filtrovaná vody, čaj, ovocné šťávy), dále je trvale
Umístěn ve školní jídelně barel filtrované vody, studenti tak mají možnost pitný režim využít i mimo hlavní
obědy.
Přihláška ke stravování
je na www.stránkách školy, též k vyzvednutí osobně ve školní jídelně.


http://www.skolahostivar.cz/assets/download/prihlaska-skolni-jidelna-2017.pdf



Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky, zde jsou specifikovány výjimky ve
stravě žáka např. Alergie)*
Student při nástupu do školy dostane ISIC kartu, která mimo jiné slouží k objednávání obědů.
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Platnost identifikační karty je po celou dobu školní docházky. Po ukončení studia, je nutné, aby
strávník kartu vrátil.

Finanční normativ
Výše finančního normativu je stanovena pro studenty ve výši 37. – Kč
(vyhláška uvádí: Strávníci kategorie 15 a více let, oběd 20,00 až 37,00 Kč)
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Platba stravného
Zařízení školního stravování stanovilo zálohu na úplatu na měsíc dopředu v max. částce 700. Kč a min.
400. - Kč (dle možnosti studentů navštěvovat školní jídelnu s ohledem na vykonávání praxe).
Vyúčtování zálohy u hotovostních plateb se provádí následující měsíc odpočtem zálohy na další měsíc.
U plateb převodem z účtu bude provedeno vyúčtování vždy k 15.12 a k 15. 6. k běžnému roku vrácením
přeplatku na účet vlastníka stravování.
Objednávání obědů
Školní jídelna vaří denně 3 druhy jídel, ze kterých je možno provést výběr.
Objednat lze až 3 týdny dopředu, nejpozději však do 14,00 hod na den následující.
Objednání se provádí prostřednictvím:


osobně u terminálu před vchodem do školní jídelny



telefonicky +420 242 456 166



osobně v bistru ve školní jídelně
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možnost objednání přes internet („ ve výstavbě“), děkujeme za pochopení

Pokud strávník zapomene kartu, nahlásí své jméno u výdeje, kde kuchařka zjistí objednávku a vydá
strávníkovi oběd.
Odhlášení obědů


provádí se minimálně den předem, prostřednictvím terminálu, osobně nebo telefonicky.

Ukončení stravování




Při ukončení stravování během školního roku, přinese strávník, který nedovršil 18. let věku
písemnou žádost rodičů s číslem účtu, na který se zůstatek stravného převede.
V případě nízkého zůstatku se vrátí částka strávníkovi v hotovosti.
V případě ukončení stravování během školního roku vrací strávník nepoškozenou a funkční kartu.
Po ukončení studia, je nutné, aby strávník kartu vrátil.

Kapacita
Kapacita stolů ve školní jídelně je 148.
Organizace obědů pro cizí strávníky:


Pro cizí strávníky jsou vyhrazeny stoly v zadní části školní jídelny. Výdej oběda pro cizí strávníky je
stanoven v době mimo hlavní přestávky žáků.

Provozní řád školní jídelny najdete:




v školní jídelně
na stránkách školy
na nástěnce před jídelnou

Pro zkvalitnění našich služeb vedení školní jídelny + tým kuchařek
zřídili ve školní jídelně úřední hodiny a to:
Pondělí 8.00 -8.30
Středa 8.00 – 8.30
Náměty zasílejte:
e-mail: magdalena.alferyova@skolahostivar.cz
zuzana.binarova@skolahostivar.cz
přes web školy:
aktualizace k 1. 9. 2017
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