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Seznámení pracovníků se směrnicí

23. 7. 2021

Směrnice vydána dne

23. 7. 2021

Směrnice nabývá platnosti dne

1. 9. 2021

Směrnice nabývá účinnosti dne

1. 9. 2021

Případné změny směrnice jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Jídelna je určena ke stravování studentů Střední školy Jana Blahoslava přihlášeným ke stravování, zaměstnancům
školy, případně cizím strávníkům.
Obědy se přihlašují a odhlašují na www.strava.cz do 12:00 předchozího dne. Přihlašovací údaje do stravovacího
systému budou strávníkům, v případě studentů mladších 18 let zákonným zástupcům, zaslány na zadaný e-mail.
Každý strávník obdrží elektronický identifikátor, kterým se prokazuje v jídelně.
Stravné se hradí do 19. dne předchozího měsíce podle předpokládaného počtu odebraných jídel bezkontaktním
převodem z účtu nebo v hotovosti. Výše stravného je stanovena v souladu vyhláškou 272/2021 Sb. a je uvedena na
www.ssjb.cz.
Neodhlášené a neodebrané obědy jsou strávníkovi účtovány.
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. má nemocný student nárok na oběd pouze 1. den nemoci, ostatní je povinen si odhlásit.
Pokud si stravu neodhlásí, je povinen za nevybraná jídla doplatit stanovenou režii, protože na tato jídla se dotace
MŠMT nevztahuje.
Do jídelny studenti vstupují pouze s dozorem, který je pevně stanoven rozvrhem. Dozor zodpovídá, že všichni
strávníci řádně dodržují postupy výdeje, čistotu a kulturu stolování.
Každý strávník si při vstupu do jídelny vydezinfikuje ruce, dále pokračuje k výdejnímu okénku, kde si odebere
připravený tác, prokáže se u elektronického čtecího zařízení, přijme od pracovníků v kuchyni výdejním okénkem
polévku a druhý chod a plynule přechází ke stolu s nápoji, kde na svůj tác přidá pití a odchází ke stolu. Po ukončení
oběda odnáší strávník tác i se špinavým nádobím, případně zbytky, na odkladní okénko, které je určeno jen k těmto
úkonům. Kuchařky toto nádobí přebírají, odkládají do myčky a případné zbytky ihned likvidují.
Výdejní doba pro studenty, zaměstnance školy a cizí strávníky je daná aktuálním rozvrhem na daný školní rok.
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.
Celodenní stravování je poskytováno žákům, kteří jsou ubytováni na domově mládeže. Snídaně, dopolední
přesnídávky, odpolední svačiny, večeře a druhé večeře se podávají v jídelně domova mládeže v určených časech.
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Provoz školní jídelny se řídí:
zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin (HCCP), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

ředitel školy

vedoucí stravování
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