Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY
Školní jídelna - výdejna Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské jsou školským
účelovým zařízením, která zajišťují stravování za zvýhodněných podmínek studentům ve
dnech školního vyučování a dospělým zaměstnancům školství ve dnech, kdy jsou
pracovně přítomni na pracovišti. Strava je připravována firmou Universal – zařízení
škoního stravování
1/ V jídelně se stravují:
a) studenti ubytovaní i neubytovaní na Domově mládeže
b) zaměstnanci školy
c) zaměstnanci mimoškolských organizací a další osoby mimo resort školství, na
základě přihlášky a za plnou, nezvýhodněnou cenu.
V době prázdnin a další nepřítomnosti ve škole se studenti nemohou stravovat za
zvýhodněných podmínek, ale pouze po doplacení režijních nákladů. Obdobně se nemůže
stravovat dospělý zaměstnanec školství, pokud čerpá dovolenou nebo je v pracovní
neschopnosti. V případě onemocnění žáka nebo pracovní neschopnosti dospělého
zaměstnance školství platí toto ustanovení s výjimkou prvního dne.
2/ Do jídelny mají přístup pouze osoby řádně zaregistrované ke stravování s platným
čipem, a to pouze v době výdeje jídla přičemž na požádání vychovatele vydá kuchař/ka
v závažných případech, pokud je to technologicky možné, stravu ubytovaným studentům i
v provozní době kuchyně i mimo výdejní hodiny (např. odjezd k rodičům)
3/ Výdejní doba jídelny:

Provozní doba kuchyně:

snídaně

6:30 – 8:00

dopol. směna 6:00 – 14:30

obědy

11:00 - 11:20 jídlonosiče

odpol. směna 16:30 – 18:30

11:20 – 13:30 studenti
večeře

17:30 – 18:00

4/ Stravovací režim obědů a večeří:
zájemce předloží vyplněnou přihlášku vedoucí stravování k registraci, zakoupí si čip
(slouží k přihlášení, odhlášení a odebrání stravy). Platnost čipu je omezena ukončením
studia v SUPŠS
-

strávník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí se stanovenou jednotnou cenou
hodnoty potravin – finančním limitem na nákup potravin a bere na vědomí, že tato je
stanovena pro věkovou skupinu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění pro
strávníky nad 15 let - pro všechny strávníky stejně,

-

pokrmy jsou připravovány dle vlastních kalkulací váhově se řadí skupiny pro školní
strávníky nad 15 let

-

v případě přecenění stravného strávník doplatí rozdíl na novou cenu stravy,

-

odhlášení stravy provádí strávník osobně, telefonicky nebo sám u objednacího boxu
umístěného v jídelně dle „Návodu na použití objednacího místa na období“ (vyvěšený
u boxu) na období až 14 dní dopředu. Na příslušný den lze objednat i odhlásit stravu
pouze předchozí den do 10.00 hodin. Ze závažných důvodů lze stravu odhlásit i
objednat do 7 hodin v den odběru. Objednat lze pouze 1 porci hlavního jídla na 1 čip.
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Objednat i odhlásit stravu lze za stejných časových podmínek i prostřednictvím emailu sefrova@supss.cz nebo na tel. 725 397 154.
Výdej stravy probíhá u výdejního pultu. Strávník s řádně přihlášeným obědem, za
přítomnosti kuchařky přiloží čip do čtecího terminálu pro výdej stravy. Kuchař/ka na
základě zvukového signálu vydá hlavní jídlo, zeleninový salát nebo kompot apod. Přiložit
čip je možné pouze 1 x. Potom si strávník odebere předloženou stravu. Polévku si
odebere jen k řádně objednanému obědu stejně jako nápoje, jež jsou volně k dispozici
pouze pro konzumaci v jídelně. V případě neodebrání objednané stravy v době výdeje,
strava propadá bez náhrady a je zlikvidována dle hygienických předpisů. Při snídaních a
večeřích je v určeném místě k dispozici nůž a prkénko pro úpravu pečiva. Odnášení
nádobí z jídelny je přísně zakázáno.
5/ Do jídelny vstupují - strávníci v obuvi a oděvu bez hrubého znečištění. Svrchní oděv si
odkládají v místech k tomu určených, cenné věci (peněženky, mobilní telefony apod.) si
ponechávají výlučně u sebe. Při odběru stravy se strávníci chovají ukázněně. Stolují
kulturně, dbají na čistotu rukou, stolu, židlí a prostředí v jídelně. Po konzumaci jídla
odnesou použité nádobí na určené místo. Špinavý stůl utřou utěrkou připravenou pro tento
účel v jídelně. Zdržování se v jídelně je nepřípustné. Strávník se v klidu nají, ale pak
uvolní ihned místo dalšímu. Vynášení nádobí mimo prostor jídelny je zakázáno.
6/ Placení stravného – na základě vyúčtování lze platit převodem na účet i hotově na
DM. Splatnost do 20. dne v měsíci za předchozí měsíc. Při nezaplacení stravného
v daném termínu bude pozastaven výdej stravy až do zaplacení. Do konce září každého
školního roku je strávník povinen zaplatit zálohu ve výši Kč 600,-- pro neubytovaného
nebo 1550,-- pro ubytovaného studenta.
7/ Výše stravného – výše stravného pro žáky je na základě vyhlášky 107/2005 Sb.
určena takto:
Snídaně+svačina

Kč 18,--

Oběd

Kč 30,--

Večeře

Kč 25,--

8/ Ztráta nebo zapomenutí čipu – pokud strávník zapomene čip, vyžádá si u vedoucí
stravování náhradní lístek. Při ztrátě čipu je povinen toto nahlásit neprodleně vedoucí
stravování, ta čip zablokuje pro zamezení možnosti zneužití a strávník si zakoupí čip nový.
9/ Případné stížnosti a podněty - mohou strávníci uplatnit u vedoucí jídelny, u
vychovatelů nebo u vedení Domova mládeže sami nebo prostřednictvím žákovské
samosprávy (stravovací komise). Vnitřní řád je k dispozici v jídelně, u vedoucí stravování a
na www.supss.cz
10/ Porušování tohoto řádu - zejména podvody, hrubé jednání vůči personálu, dále pak
úmyslné poškození zařízení a inventáře bude předepsáno k náhradě a může vést k
okamžitému vyloučení ze stravování.
11/ Dodržování hygieny – úklid jídelny je zajišťován denně za použití dezinfekčních
prostředků, sanitární dny velkého úklidu probíhají v pracovních dnech, které připadají na
prázdniny, ředitelské volno a další dny, kdy se nevaří z důvodu nepřítomnosti studentů.
Deratizace probíhá dle plánu dodavatelské firmy.

V Žel. Brodě

MgA. Libor Doležal
ředitel školy
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