Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095,
příspěvková organizace

Vnitřní řád Školní jídelny - výdejny, Lidická 50, Ostrava-Vítkovice
I. Práva stravovaných žáků a studentů
a) Využívat možnosti stravování ve školní výdejně
b) Podávat návrhy a připomínky ke školnímu stravování
c) Žák má právo na dotovanou stravu (jednu snídani, svačinu a večeř)i v době přítomnosti v
domově mládeže
II. Povinnosti stravovaných žáků a studentů
a) Dodržovat pravidla společenského chování v jídelně, dodržovat hygienická pravidla a vnitřní
řád školní jídelny
b) Zajistit si včasné vyrovnání finančních příspěvků a povinností vůči domovu mládeže
c) Být vhodně upraven a oblečen a chodit včas a upraveně k jídlu
d) Stravenky mají hodnotu peněz, finanční náhrada za nevyužitou stravu se přizná, bude- li
vrácena včas, t. j. 24 hodin přede dnem platnosti

III. Podmínky stravování
Stravování se poskytuje po dobu školního roku do 30. 6. na základě přihlášky žáka. Odhlášení stravy
se přizná bude-li včas vrácena. Neodhlášená strava na dobu nepřítomnosti bude hrazena v plné výši.
První den nepřítomnosti se neúčtuje. Stravování je hrazeno měsíčně na základě skutečně odebrané
stravy. Výše poplatku za stravování je dána vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění
pozdějších předpisů.
Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v jídelně a na webových stránkách střední školy společného
stravování - www.ssss.cz.
IV. Provoz školní výdejny
Žáci odebírají stravu pondělí až pátek
5.45 hod. - 7.30 hod.
18.30 hod. - 19.15 hod.

snídaně
večeře

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a studentů
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zákaz kouření ve školní výdejně
Nevyklánět se z oken
Nosit vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou
Nerozlévat nápoje, v případě rozlití utřít
V případě rozbití sklenice nahlásit vychovateli a střepy odstranit
Při používání jídelního příboru zachovávat opatrnost
Používají podnosy a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené

h) Jídlo je vydáváno pracovnicí školní jídelny, nápoj si nalévá každý sám u nalévacího pultu
VI. Podmínky zacházení s majetkem ve školní jídelně
a) Šetřit zařízení školní jídelny
b) Neodnášet ze školní jídelny inventář (talíře, podnosy příbory, sklenice židle)

Platnost od 31. 8. 2016
Mgr. Marcela Lórincová
ředitelka domova

