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1. Pracovní doba školní jídelny – pondělí až neděle od 6.00 do 18.30 hodin.
Výdej obědů probíhá od 11.00 do 14.00 hodin. Telefon do školní jídelny – 380 728 328
2. Na výběr je jeden chod obědů. Objednávky a rušení obědů je vždy den předem do 13. hodin a to
v kuchyni zapsáním do sešitu, nebo přímo u vedoucí stravování nebo i telefonicky. Delší časové období je
možno odhlásit v kanceláři školní jídelny osobně, případně telefonicky.
3. Obědy do přinesených jídlonosičů mohou být odebrány jen z důvodu nemoci žáka pouze první den
jeho nemoci v době od 11.00 do 11.20 hod. Další obědy musí být odhlášeny do 13 hodin téhož dne.
V opačném případě bude školní jídelna vyžadovat i úhradu provozních nákladů na přípravu daného jídla
v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. Výdej obědů do jídlonosičů je možný pouze v době od 11.00 do
11.20 hod. Obědy budou z hygienických důvodů vydány pouze do standardních jídlonosičů. Nelze
používat šroubovací sklenice. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za potraviny vynesené
mimo objekt školní jídelny (ovoce, dezert ap.). Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.
4. Placení obědů na další kalendářní měsíc probíhá vždy poslední tři pracovní dny v měsíci v době
od 7.30 do 14.30 hod. Platby se provádí v hotovosti. Přeplatky za odhlášené obědy se v hotovosti
nevracejí, provádí se jejich odpočet při prodeji v dalším kalendářním měsíci.
5. Dohledy nad žáky Základní školy zřízené při Dětském domově jsou vykonávány na základě rozvrhu
dohledů, který je ve školní jídelně vyvěšen na viditelném místě.
Dozor nad dětmi dětského domova, kteří navštěvují Základní a Mateřskou školu Horní Planá, vykonává
osoba pověřená ředitelem DD.

6. V prostorách školní jídelny jsou strávníci povinni se chovat tak, aby neohrožovali zdraví své, ani zdraví
ostatních strávníků. Z hygienických důvodů je zakázáno vodit do školní jídelny zvířata, vynášet talíře,
příbory a tácy nebo kouřit!!!
7. Do školní jídelny mají povolen vstup pouze strávníci (tj. žáci a zaměstnanci).
8. Pokud se vyskytnou jakékoli reklamace a připomínky, které se týkají kvality obědů
a provozu ve školní jídelně, je nutno je řešit ihned s personálem nebo vedoucí školní jídelny.
Na pozdější připomínky nemůžeme brát zřetel. Velikost porcí stravy je určena stravovacími normami.
Pokrmy jsou vařeny dle receptur pro školní stravování případně vlastními recepturami. Pokrmy jsou
určeny k okamžité spotřebě a případné reklamace je nutno provést ihned u výdejního okénka, případně
u ředitele zařízení. Případné podněty ke změnám ve školním stravování je možné také přednést na
pravidelných poradách s ředitelem zařízení – vždy v pondělí od 9 hodin.
9. Osobám, které se ve školní jídelně nestravují, je vstup do školní jídelny zakázán.
10. Všichni strávníci ve školní jídelně jsou povinni respektovat pokyny pedagogického dozoru, chovají se
slušně k zaměstnancům školní jídelny a neničí majetek a zařízení školní jídelny.
11. Výše stravného je určen vyhláškou č.107/2005 o školním stravováním ve znění pozdějších předpisů a
předpisem vedoucí školní jídelny na základě ceny potravin. Výše provozních a mzdových nákladů v ceně
pro strávníky není zahrnuta. Strávníci platí pouze cenu potravin = (tj.) finanční normativ
13. stravné v základních kategoriích činí
3-6 let
7-10 let 11-14 let
15-18 let
dospělí
Snídaně
13,15,16,17,Přesnídávka
9,12,12,12,Oběd
25,32,34,37,33,Svačina
9,10,11,11,Večeře
19,25,27,34,29,Pitný režim
5,Druhá večeře
16,Celkem:
75,94,100,111,Tato finanční norma se týká pouze dětí Dětského domova. Žáci docházející do ZŠ, která je součástí
zařízení, mají ceny stanoveny takto:
Oběd
28,30,-

14. jídelní lístek je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy při dodržování spotřebního koše
vybraných surovin. Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně
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