
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE

příspěvková organizace se sídlem K Učilišti 18, Všešímy, 251 64 Kunice

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna dále /ŠJ/ je dle Zřizovací listiny součástí Střední školy řemesel Kunice, příspěvkové

organizace. ŠJ slouží ke konzumaci stravy žáků, zaměstnanců, popř. dalších platících strávníků. Všichni

strávníci jsou povinni dodržovat veškerá ustanovení platných právních, hygienických a bezpečnostních

předpisů a vnitřních pokynů ředitele školy a další níže uvedené pokyny.

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

Časový rozpis výdeje stravy

7,15 - 7,30 hod. snídaně

11,20 – 11,35 hod.

výdej obědů do jídlonosičů, případně odvoz

(cizí strávníci)

11,40 - 12,10 hod. oběd (žáci a zaměstnanci)

12,15 - 12,45 hod. oběd (cizí strávníci)

17,15 - 17,45 hod. večeře

Uzamčení ŠJ zajistí službu konající vychovatelka, nejpozději ve 22.00 hod.

Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům, kteří mají objednanou a zaplacenou stravu.    V případě
nezaplacení stravného není strava poskytnuta. Žáci vstupují do jídelny v určených časech. U vchodu do

jídelny jsou umyvadla s mýdlem a papírovými ručníky. Pro odložení svršků jsou k dispozici věšáky.

Po uplynutí doby pro výdej stravy, uzavře učitelka odborného výcviku příslušné skupiny žáků výdejní

okénko. Pozdější výdej stravy může být realizován pouze z vážných, předem nahlášených, pracovních či

zdravotních důvodů.

V případě akcí výchovy mimo vyučování vydá stravu, po návratu žáků, službu konající vychovatelka a

umožní jim její konzumaci ve ŠJ. Poté zajistí vrácení stolního inventáře do školní kuchyně.

Dohled ve ŠJ zajišťuje pedagogický pracovník dle Rozpisu dohledů pro příslušný školní rok.

Úraz či nevolnost ve ŠJ hlásí strávník pedagogickému pracovníkovi konajícímu dohled.



Strávníci jsou povinni chovat se ve ŠJ slušně, ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými

pravidly při stolování a dbát na dodržování bezpečnosti své i ostatních strávníků.

Všichni strávníci jsou povinni s majetkem ŠJ zacházet tak, aby nedocházelo k jeho poškození. Stolní

inventář /hrnky, příbory, talíře apod./ je výslovně zakázáno vynášet z jídelny. Zjistí-li strávník nějakou

závadu na majetku či stolním inventáři ŠJ neprodleně ji ohlásí pedagogickému pracovníkovi, který

vykonává dohled příp. vedoucí ŠJ.

Úklid jídelny zajišťuje uklízečka školy. Mimořádný úklid během výdeje /rozbité nádobí, vylitý nápoj

apod./ zajišťuje příslušná učitelka odborného výcviku se žáky příp. vedoucí ŠJ.

Veškerá strava vydávaná ve ŠJ, je určena k okamžité spotřebě.

CENA STRAVY

Plná cena
Dotovaná cena

(zaměstnanci, žáci)

Snídaně
38,- 20,-

Oběd
64,- 35,-

Večeře
62,- 33,-

Zaměstnanci nemají nárok na stravování za dotovanou cenu, pokud neodpracují min. 3 hodiny / den,

v době volna, nemoci, dovolené, služební cesty (při současném čerpání stravného cestovním příkazem),

v těchto případech bude cena přihlášené stravy doúčtována do plné výše a neodebraná strava propadne

bez nároku na její náhradu.

Zaměstnanci školy mají nárok na příspěvek z FKSP, tento příspěvek (v hodnotě 15,-) je zaměstnancům

poskytnut na jedno hlavní jídlo (oběd, večeře) podávané během jejich pracovní doby.

Žáci nemají nárok na stravování za dotovanou cenu v době nepřítomnosti ve škole, neodhlášená strava

propadá bez nároku na její náhradu a cena bude doúčtována do plné výše. Pouze první den

neplánované nepřítomnosti – nemoci, je možné stravu odebrat do vlastních nádob a odnést.

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

Objednávání stravy je realizováno přes objednávkový systém www.strava.cz

Strava je automaticky přihlášena na celý měsíc.

Odhlašování stravy realizují:

http://www.strava.cz


- dojíždějící žáci, zaměstnanci, případně ostatní platící strávníci přes objednávkový systém

www.strava.cz, ve kterém je ŠJ SŠŘ Kunice evidována pod číslem 3311, nejpozději do 6.00 hodin pro

příslušný den.

- žákům ubytovaným na internátě odhlašování stravy v objednávkovém systému realizuje službu konající

vychovatelka na základě informace od zákonného zástupce žáka, sdělené do 22.00 hod. předchozího

dne, mimo uvedenou dobu, o víkendu a v případě náhlého onemocnění je možné stravu odhlásit na

email: jidelna@ssrkunice.cz, případně telefonicky u vedoucí ŠJ v pracovní době na tel. č. 323 640 082

provolba 1. Jiné způsoby odhlašování stravy (vzkazy apod.) není možné akceptovat.

Přihlašovací údaje do systému sdělí každému novému strávníkovi vedoucí ŠJ na e-mail, který strávník

uvede v Přihlášce ke stravování. Při zapomenutí přihlašovacích údajů kontaktujte vedoucí ŠJ.

Neodhlášená strava propadá, viz odstavec Cena stravy.

Provozní řád ŠJ je vyvěšen na viditelném místě ve ŠJ a je závazný pro všechny strávníky. Případné

porušení provozního řádu bude řešeno dle platných právních předpisů, vztahujících se na jednotlivé

strávníky.

V Kunicích dne 3. ledna 2022

ředitel školy

Mgr. Dalibor Zdobinský

mailto:jidelna@ssrkunice.cz

