
 

 

Střední škola technická, Most - Velebudice, D ělnická 21, p říspěvková organizace 
Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice 

Provozní řád školní jídelny 
Střední škola technická, Most-Velebudice, D ělnická 21, p říspěvková organizace 

(vyplývá z vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování) 

 

1. Kapacita stravovacího zařízení 500 strávníků 

2. Provozní doba 5.30 – 15.00 hodin 

3. Platba obědů a celodenního stravování:  

a) převodem z účtu strávníka, složenkou 

b) hotovostní platbou 

c) na základě vystavené faktury 

4. Cena obědu a celodenního stravování: 

a) pro žáky snídaně 12,- Kč, 

b) pro žáky přesnídávka 9,00 Kč (vydávána při snídani), 

c) pro žáky oběd s polévkou 23,- Kč, 

d) pro žáky svačina 5,00 Kč (vydávána při obědu), 

e) pro žáky večeře 20,- Kč, 

f) pro zaměstnance a důchodce SŠT 18,- Kč oběd bez polévky,   

g) 22,- Kč oběd s polévkou, 

h) pro cizí 51,- Kč oběd bez polévky, 55,- Kč oběd s polévkou. 

5. Začátek a konec výdeje obědů od 11.00 hodin do 14.00 hodin (snídaně 5.30 – 7.00 hodin, 
chlazené večeře od firmy MASCO - výdej na DM). 

6. Způsob přihlašování a odhlašování obědů : 

a) všichni strávníci si musí zakoupit bezkontaktní žeton v hodnotě 115,- Kč, který slouží 
k objednávání a evidenci ( úhradě) stravy, 

b) v případě ztráty bezkontaktního žetonu je možno zakoupit nový, 

c) v případě ukončení stravování bude částka 115,- Kč při odevzdání nepoškozeného 
žetonu vrácena strávníkovi zpět 

d) strava se objednává a odhlašuje na terminálu umístěném v prostoru před jídelnou, 
a to vždy den předem, nejpozději do 14.00 hodin nebo na internetových stránkách 
www.strava.cz, 

e)  žákům je po zaplacení úhrady na stravu automaticky navolen oběd č.1 (možnost 
změny), 

f) objednání a odhlášení stravy je možné rovněž u okénka v jídelně u vedoucí školní 
jídelny (dále jen vedoucí ŠJ), v případě nemoci i telefonicky na č. 476 137 491 opět 
den předem nejpozději do 14.00 hodin, 

g) pokud strávník nemá zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd, 

h) přeplatek za stravné bude vrácen zpět na účet, případně zaslán složenkou na adresu 
rodičů vždy k 30.06. a 31.12.. 
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7. Strávníci si při vstupu do jídelny umyjí ruce u osazených umyvadel, před výdejním pultem 
si strávník vezme tác, příbory a pokračuje k výdejnímu pultu, po konzumaci oběda uloží 
použité nádobí s tácem do přistaveného stojanu. 

8. Strávníci jsou povinni se chovat v jídelně ohleduplně, v souladu s hygienickými 
a společenskými pravidly při stolování, nekřičet, zachovávat čistotu. 

9. Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí. 

10. Dozor v jídelně nad žáky provádí vždy pedagog školy, rozpis dozoru bude vyvěšen 
na nástěnce před vstupem do jídelny. 

11. Úklid v jídelně zajišťuje úklidová služba, mimořádný úklid v průběhu výdejní doby 
zabezpečí pracovnice od sběru nádobí z kuchyně. 

12. Jídelní lístek je vyvěšen u terminálu před jídelnou a zveřejněn na internetových stránkách 
školy. 

13. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, u které je uložena 
kniha přání a stížností. 

14. Případný úraz hlásí strávníci vedoucí ŠJ. 

15. Provozní řád školní jídelny je vyvěšen v jídelně a rovněž je možné se s ním seznámit 
na internetových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 

V Mostě, dne 05.10.2009 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mgr. Jiří Škrábal 
ředitel organizace 


