Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,
Zborovská 519, 511 01 Turnov
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PROVOZNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zborovská 519, Turnov

1) provozní doba školní jídelny (ŠJ) je stanovena, takto:
snídaně
06:30 – 07:45 hodin
oběd
10:45 – 14:00 hodin, v pátek 10:45 – 13:30
večeře
17:00 – 18:00 hodin
2) do prostor školní jídelny mají přístup žáci a zaměstnanci školy a SUPŠ
3) cizí strávníci se stravují ve školní restauraci, která je otevřena denně 10:45 - 14:00, výjimečně se mohou
stravovat v jídelně pro žáky školy v době mimo stravování žáků
4) k přihlašování a odhlašování stravy se používá elektronický způsob, žáci naší školy zaplatí kauci na čip
ve výši Kč 100,-- cizí strávníci a žáci SUPŠ zaplatí kauci Kč 150,-5) žáci středních škol mají v souladu s předpisy právo odebírat denně 1 oběd, žáci ubytovaní na domově mládeže
(DM) mají právo na celodenní stravování
6) objednávání stravy probíhá pomocí čipu na boxu před
výdejnou nebo prostřednictvím internetu
na www.ohsturnov.cz nebo na www.e-jidelnicek.cz pomocí hesla, které strávníci obdrží v sekretariátu,
v případě nepřítomnosti žáka ve škole pro nemoc nebo z jiných důvodů je v zájmu žáka nebo jeho zákonného
zástupce stravu si včas odhlásit, pokud si strávník stravu včas neodhlásí, nemá nárok na dotovanou
stravu a zaplatí pak cenu v plné výši
7) odhlášení stravy lze nejpozději do 12:45 hodin předchozího pracovního dne (v případě pondělí - předchozí
pátek do 12:45 hodin), ve výjimečných případech, např. kdy žák náhle onemocní, je možné provést odhlášení
na ten den do 7:00 hodin e-mailem jidelna@ohsturnov.cz, SMS 739 803 339 nebo na tel. č. 481 350 022
8) výdej stravy - strava se vydává ve výdejním prostoru až na základě přiložení čipu ke čtecímu zařízení
a zobrazení druhu objednaného jídla, strava se konzumuje pouze v jídelně, po konzumaci jídla odnese strávník
tác s použitým nádobím a příbory do odkládacího prostoru
9) odnést stravu mimo prostor jídelny (domů) si mohou žáci nebo jejich zástupci ve vlastním nádobí pouze
v první den nemoci, vynášení nádobí a příborů z prostoru výdejny je zakázáno
10) v případě, že si strávník zapomene čip, požádá v kanceláři ŠJ ověření objednání stravy, popř. vedoucího ŠJ
11) pokud strávník čip ztratí, je mu po zaplacení skutečné hodnoty vydán čip nový
12) stolování a pedagogický dozor: strávníci se při stravování chovají slušně v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly pro stolování a jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců jídelny a pedagogů
13) způsob placení stravy: před přihlášením ke stravování jsou žáci povinni zaplatit předem zálohu na školní rok
v určené výši, ta je pak zúčtována na konci vzdělávání
14) strava je inkasována ve výši za předcházející měsíc formou měsíčního inkasa v bance, platba v hotovosti
v kanceláři účetní školní jídelny je možná pouze ve výjimečných případech, úhrada stravného musí být
evidována na bankovním účtu školy do 20. dne příslušného měsíce, pokud není strava zaplacena včas, jsou
dlužníci vyzváni prostřednictvím třídního učitele, vychovatele nebo účetní ŠJ, aby dlužnou částku neprodleně
uhradili
15) v případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku, je ze stravování vyřazen
16) případné připomínky ke stravování hlásí strávník neprodleně vedoucímu ŠJ, kuchařce nebo ředitelce školy
17) pokud strávník prokazatelným způsobem způsobí škodu, je povinen ji nahradit ve výši prokázaných nákladů,
ve zvláště závažných případech a při opakovaně způsobované škodě může být strávník ze stravování vyřazen
V Turnově 1. července 2017
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