
Na základě nařízení ES 852/2004. zákona
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on. falond 258 2000 ql,._- l*'_-''-'"'"
o ocfuaně veřejného zdraví, zákona 2j0']000 sb'. o rozpoato\\ch prarfi1ěcE-nzenrni
rczpočtů' v!hlášk!' 107/2005 sb-' o školnínr stťavování, 11hlášky 137/200'l sb''
o hygienických poŽadavcích na stlavovaci služby a o zásadách osobr'rí a provozni hygien.v
při činnostech epideniologicky záýažnýcl1, vyh1ášky 84/2005 sb.. o nákladech na závoclní
stavování a jejich Íihadě v piíspěvkových ořgaíizacích zařízených územnimi
samosprávnými celky a v sorrladrr se zřizovací listinou Škol1' čj' ZLl]53/200l, vydává
ředitelka.jako statutární orgán Mendclov'v střední školy. Nový Jičín, piíspěvko\á olgrrriZJce

Provozní řád školní jídelny

ČIánek l
Zákládní ust.Íovení

Mendelova střední škola. N()1'ý Jičín. příspěvková organizace poskytuje prostřednictvím své
školní jÍdelny:
a) školní stťavování žákům škol.
b) závodní stravování vlastnín] zaměstnancťtm organizace.
c) závodní stťavování Zaměstnanců j iných ško] a cízích strávníků v rámci doplňJ<ové
činnosti

článek 2
ProYozní doba ve školní jídelně

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:30 do 15:00 hod.

Provoz školní jídelnv bude uzavřen vobdobí státnich svátků, ve dnech pracovního klidu
a během Školních prázdnin' T}.to dny nejsou z hlediska plovozujíde1ny stravné dlry'

Výdej stravy je stanoven Ýe střavných dnech od 10:45 do 13:,15. z toho do jidlonosičů
v době od 10:45 do 11:15 hod' a od 1 1 :15 do 1j:,+5 hocl ve školní jídelně'

čtenet 3
Registrace a identiíikace noqí'ch střávníků

Strávník si vyzvedne u vedoucí ŠJ papírovou přihLášku ke stravovríní. vyplníji. Zařídí se
podJe pokvnů na ní uvedených a vyplněnou příhlášku vlátí Zpět vedouci ŠJ'

Na základě v1'plněné piíhlášky bucle strár nllot i LL r edoucr ŠJ aktil ovcn identifikační čip,
kterým Se prokazuje vjídelně u snimačc (terl informuje kuchďku o přihlášené strc\ é,
případně volbějídla)' Čip platí po ceLou dobu školní docházk'v' V piípadějeho Ztláty nebo
znehodnocení si strávnik zakoupí r' pokJadrrě školy nový a znovu provede jeho akti\ Jci vc ŠJ'

Při ztráté nebo zapomenutí čipu výiskne zahzeu elektronickc sba\'enkáika náhradní
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Tři nábradní stlavenlt'jsolL v ka]endiiiním měsíci zdarma' čtvrtá a da]ší Za poplatek 3 Kč,
tento bude strávníko\'i připočítán k nás]edující p]atbé za oběCly-

článek 4
Způsob přihlašování a odhlašor'ání obědů, změna obědu

Registrace služb}'
V kanceláři vedoucí SJ paní Londino\'é strávník obdrží infornrace pro první přihlášeni
do aplikace spo1ečnosti VIs PlZeň na stránkácl] www'strava'cz:

1' číslo zaiizení - naše Š] má kód 06ó4.
2' označe1'í uživatele - čtyřmístný kód přidě1ený při aktir'aci čipu"
3. heslo - ótyřmístný kód, po pťvním piihlášeníje doporučeno provéstjehu zmcnu'

Doporučujeme při pn'ním přih1ášeni v1plnjt také e-mai1ovolt adresu' Systém bude
automaticky zasílat Zpťávy o potvrzení objednál'ky' nedostatečné výši konta' ncodcbrané
stnvě nebo měsíčním přehledu stravováni. Hes1o, e-mai]. volbu odesí]aných zpráv lze
kdykolir' změnit v sekci Nastal'ení uživatele'

Objednávání strar'v
Pro objednáni stravy pouŽije 7aregistrovaný strávník něktelou Z těchto nožností|

]' int€rn€t _ na adrese www'strava'cz' kde po zadríni piíslušného čís1a zďízení' jména
ahesla uŽivatele lze přovést 1'ýběr v sekci objednávk-v. Piovedenou zněnu (přih]ášku.
odhlášku nebo nahlášení drLLhého jídla) je nutno odeslat' po ukončer'rí činností se ze stránek
odl ásit'

2' el€ktřonická stravenkářka zaiízení je umístěno v příZemí 1rlavni budor,-v školy.
Přih}ášení pror'ede strávník čipem a drŽí se návodu. kteťý je umístěn nad teminálem. oba
způsoby obiednávky jsou propojen)' offJine způsobem tzn'' že k jejich aktrralizaci dochází
2kát denně v 7 a ve 1.1 hod'

3. telefonicky, osobně' mail€m přímo u vedoucí Š.I ve vj'.iimečných připadech (nemoc,
návštěva lékaře apod.)'

Strava se odhlašuje nebo n1ění nejpozději dva drry předem' a to do ]3:30 hod i v případě
vo1b-v jídla č' 2. Druhé jídlo se vaří piesně na počet piihlášených' ner'r'růže bjt r'"vdríno bez
piedchozí objednávk}'.

V době ieditelského volna a prázdnin.jsou žáci automatick!' odhlášeni. Mohou se stlavovat
jen za plnou cenu' tj' 68 Kč' pokud je školní jíde1na r' provozu'

V případě onemocnění je rodič (zákonný zástupc€) povinen žáka odhlásit ze stravování.
odhláška je moŽná nejpozději do 7:45 hodin daného dne. Pn'ní den nemoci je por'ažován
za pob!1 ve škole' V době od 10,45 do 13.45 hod. jc moŽno shavu odebral (i do jídlonosíče).
Další dn)'' musí bý1 stlava odhlášena' jinak bude vynáhána náhrada (za odebrané i neodebrané
občdy) v ceně reŽijních nák1adťl - 40 Kč (ka1ku1ace oběda ce]kem : 68 Kč. z toho 28 Kč
potraviny a zbyrek reŽijní náklady)' V}účtování neodhlášené strav) bude probíhat zpětně
s četností 1 x za měsíc' odhlášky lze provádět stejně jako ob.jednávky.
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Kontakt pro další jeclnáni:
- telefonickyr 556 414 753 nebo 556 414 750
- mai]em: vera'londinovaÍ)mendelova-stredni.cz

Pii odhlášení žákaje nuho uvéstjeho piijtnení ajméno, třídu' termín pro odh1áŠenr'

ProdlouŽení nemoci je záro\'eil nlLtno nah]áSit v.iídclně a plod]oLržit odhláŠku.

Č|ánek 5
ÍIhrada stravného ve školní jídelně

ÚhJadu stťavnóho lze pr'ovést některým z těchto způsobill

1. hotor'ě - platba nejpozdě.ji poslední týden v měsici u vedorrcí školní jídeln}' na další
lněsíc. v piípadě odhlášení obě.lťl se pcníze nevmcí. ale převádí sc na da1ší měsíc. VyťlčtoÝání
s \'ráceDím pŤep1atku se provádí rra konci škoLního roku'

2' bczhotol'ostně (pomocí inkasa z ban]<ovního účtu) - platba k pn'nímu dni v měsíci na
daný měsic. Po1od tato transakce pťoběhne ťLspěšně' strávník bude mí! přil ášenou stra\'u na
každý stlavný den měsíce po celou clobu studia, dokud předem neul'ede jinak (např' tr\'ale
neodhlásí něktelé dny)' V případě odhlášení stravy bude sníŽena záloha stravného na další
nrěsíc' Přeplatek za čcn'en bude vr'ácen na účet strávníka do 14. čenence daného roku'

3' fakturačně pouze.jinÝm školám na základě smlouvy o stravolání podle objednar'ré a
odebťané střa!y'

Člán€k 6
ilplata za stravování

Úlrrady strávnÍků dle kategorií činí:

a) žáci starší ]5 let 28 Kč
b) zaměstnanci l'lastÍií oťganizace 20 Kč + 8 Kč příspěr'ek |KSP
c) /a1lé.Ln.lIIci ci,/ich Škol ó8 KČ
dJ cizí strávnici 7() Kč'

Sknl.k} Zalo'l \ 5 llq .tcro! í. .,ť /ál n.l nJ_ol na doLo\Jna slo]l l <'-a\o\Jnl pou,/e \e
dnech pobytu ve škole' Vyhláška l0712005 Sb' Š'1 odst. 9 upřesriuje, že za poby't ve škole se
povaŽuje i první den neplánované nepříton'nosti Žáka ve škole. Za den pobytu ve škole se
počítá i účast na školnich akcích, které přobíhaji mimo budovu škol!' (školou je miněna
instituce. nikoliv budova).

Kalkulace ceny
v průběhu roku můŽe docháZet k ťlpravě ceny. a to v závis1osti na vývojí cen potravin nebo
režijnich nákladů. Změna ceny je vvhrazena. Aktuální ka]kuLační list je r]ložen u vedoucí
školní j ídelny a zveřejněn na nástěnce r'j ídelnč škoLy.
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čtánek 7
Ukončení stravoYání

V případč ukončení stral'ování nlusí strávník vyplnit lormuláŤ o ukončení stmvováni a ten
oclevzdat vcdouci školní jídeln'v. zťušit souhlas s inkascm po obdlŽení piep1atku. \ cdouci ŠJ
zároveň provede znršení l'zdáLetélro piístupu a deaktiluje pouŽívárrí čipu.

Přcp]atck Za odhlášcnou stťa\'u budc \Ťáccn lx ločnč na účet stťávníka nebo hotově přírno
strávníkovi podle způsobu platb1' obědů. Škol'rí jíde]na po obdrŽení tbrmu]áře strávníka
zab1okuje od uvedeného data'

Pokud tak střávníci neučiní' \'"vstar'ují se riziku finančních ztrát.

Článck 8
PoL}'ny pro stráyníLT

1' vstup do jídelny mají povo]en pouze stlávIríci, kteří se v jidelně strartjí- Nemaji prár o se
zdržovat osoby, ktelé se vjídelně nestra\'Ují'

2' Strávníci dba.jí na kulturu stolování. dodrŽují plovozní řád školní jíde]ny a řídí se pokyny
vedoucí školni.jídeln1' a por'ěřených osob.

3' Strávníci kodběru obědů používají podnosy a pouŽitó nádobi odkládaji u okénka
pro !'racení nádobí'

4' Je zakázáno odnášet iíventář školní jídeln1' (tďíře. příbor-v. sklenice' židle ad.)

5' Při neílm)slném rozbití nádobí či v}]ití iídla nahlásí tuto skutečnost stávník pověřenému
zaměstnanci školní jídelny u okél .a pro \'racení nádobí' který se postará o úklid'

6' Za škodu ve ško]ní jídelně. kterou strávník způsobí ťLmyslně, bude požadována nli.hJada.

7' Jíde1ní lístek je k dispozici ve školní jídelně' na webo\ých stránkách w\\'w.stlava'cz a
u vedoucí ŠJ. Změna .jídelníčku je vyhrazena' vedoucí ško]ní jídelny mťtŽe změíit menu
v závislosti 1ta dodávce potravin, havarijní sittraci apod. Tato změna bude zaznamenána
do-.delnrho lisLl.r " oznimenc 

'.rer 
nrkum.

8. Veškeré připomí.k'v týkající se k\a]ity s|ra\'Y' . lechnických a hygienických závad provozu
školní jídclny řeši vedoucí Školní jídelny. Připomínk-v je moŽné napsat do sešitu vjídelně
nebo osobně Ll \edoucí školní jídelny'

9. stfávníci si nenohorr odnášet zjídeiny Zbytkyjídel'

l0. ť]raz či nevolnost ve školní jídelně hláSí strávnik u výdejníhrl okénka' Kuchařky
inÍbrmují zodpovědného pracovníka dané škol-v.

1 1. S pr'ovoznim řádem školní jíde1ny jsou strá\'níci seznámeni jehrr vyvěšením ve školní
jídelně a u r'edoucí školní iídeln'_v'
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Organizace provozu
Stlávník sj vezme čistý tác, Sám si nalije pití, nabere polévku, vczme příbor, poté projede
snímač čipem a kuchařka mu vydá oběd. Po konzumaci oběda vše odnese na okénko k tomu
určené s tím, že zb1tky shme do piedem připravených nádob a pouŽité talíře nechá ležet
na okénku, tác dá vpravo na hromádku'
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zpracova]ai ýěra londinová
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