Provozní řád školní jídelny

.

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4, poskytuje
pravidelné stravování žákům středních škol a jejich zaměstnancům. Na základě
písemné smlouvy. K doplnění kapacity poskytujeme stravování cizím strávníkům.
Jídlo je určeno k přímé spotřebě, odnášení jídla z jídelny - pouze 1.den nemoci žáka.

Přihlášení:

a/ vyzvednout přihlášku a variabilní symbol v kanceláři
jídelny / Gorazdovo náměstí/, nebo tel. domluvou.
b / v bance povolit inkaso stravného z vašeho účtu
c/ vyplněnou přihlášku donést do jídelny a vyzvednout
čip ke stravování / záloha 100 Kč/

Úřední hodiny v kanceláři jídelny:
Po – Pá: od 7:00 hod. do 7:45 hod. , 11,30 – 14. hod.

Způsob placení stravného
1. povolení k inkasu / změnu účtu v průběhu stravování, oznamte písemně/
2. fakturou / organizace/
/ Limit na inkaso stravného: žáci: obědy - 650 Kč celodenní stravné 1 850Kč /měsíc

Termín inkasa je 5. - 10. den v měsíci / za měsíc uplynulý./

Doba výdeje a cena :

/

snídaně + přesnídávka (žáci)
od 5. 40 hod - 7. 45 hod.
žáci jídelna Gorazdovo nám.
od 11.30 hod. - 14.45 hod. pátek do 14. 30 hod
jídelna Hradisko 4
od 11,30 hod – 14. 45 hod. pátek do 14,30 hod
večeře + svačina (žáci)
od 17:15 hod. - 17:45 hod.
oběd cizí strávníci
od 12.30 hod. -13 hod.
Nutné povolit dostatečný limit na inkaso stravného !!!!

24 Kč
30 Kč
30 Kč
32 Kč
65 Kč

Snídaně je vydávána společně s přesnídávkou a odpolední svačina společně s večeří.
V tomto smyslu je i vykalkulována cena snídaní a večeří.
II. večeře se poskytují v případě nadpolovičního zájmu strávníků.

Odhlášení stravy:
a. čipem na terminálu
nejpozději do 14. 30 hod. na den následující !!!
b. e-mailem jidelna@szes-olomouc.cz nejpozději do 13. hod. na den následující !!!)
dlouhodobější odhlášky – písemně!/ e-mailem, /

Snídaně odhlašujte do 12 hod. na den následující.
Večeře lze odhlásit do 9 hod. téhož dne.
Jídelní lístek je umístěn u terminálu / u vchodu do jídelny /a na webových
stránkách školy – www.szes-olomouc.cz.
Zaměstnanci školy: V případě nemoci, dovolené, služební cesty, samostudia atd. nemá
zaměstnanec školy nárok na oběd za původní cenu

Čip slouží:

1. K objednávce - na terminálu u vchodu do jídelny .
Číslo I a II- objednávka oběd v jídelně na Gorazdově náměstí
Číslo III objednávka oběd ve výdejně U Hradiska 4
Večeře na Haradisku mají č. 2
2. K výdeji (čip se přiloží k čtecímu zařízení přímo u výdeje).
3. K odhlášení - pomocí čipu na terminálu -nejméně 1pracovní den
předem
4. Ke zrušení stravování / vrátit čip – vrácena záloha/ do 30 dnů
po tomto termínu je čip odebrán z evidence, bez vrácení zálohy.

Při ztrátě čipu: zakoupit nový čip. : / Čip je nepřenosný!!
Zapomenutí čipu: vystavena náhradní stravenka u vedoucí jídelny.

Strávníci, kteří mají čip, jsou v novém školním roce automaticky přihlášeni ke
stravování podle přihlášky z minulého školního roku.!
Také první den školního roku! / V případě nezájmu nutno odhlásit !
V době školních prázdnin jsou všichni strávníci odhlášeni.
Ukončení studia je strávník povinný odhlásit stravu a odevzdat čip!
Školní stravování se poskytuje žákům pouze v době jejich pobytu ve škole.

Stravování žáků v době nemoci
Podle ustanovení § 4 odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb. -se první den neplánované
nepřítomnosti žáka ve škole považuje za pobyt ve škole.
– v případě onemocnění žáka je první den nemoci možnost vyzvednout jídlo do jídlonosiče
v době od 11.30 – 12.00. / Jídlo je vydáno na talíře , odkud ho osoba, která jídlo vyzvedává
přendá do jídlonosiče/. Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu
počítána plná cena stravy (65 Kč).

Stravování žáků, kteří skládají závěrečnou zkoušku a
Stravování maturantů

–ztrácejí žáci nárok na poskytnutí školního stravování

v době, kdy se neúčastní vyučování – příprava na maturitu, maturitní a závěrečná zkouška.
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní nebo
závěrečnou zkoušku
Pokud se žáci budou stravovat po tomto termínu, bude jim účtována cena oběda ve výši
Kč 65,00 jako cizímu strávníkovi.
Nevykoná-li žák jednu nebo obě části zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy
30. června roku, v němž měl vzděláním rádně ukončit.

Aktualizace 11. 9. 2018
ředitel Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc,
U Hradiska 4
Ing. Petr Sklenář

