
S'(OLNI RAD
Vnitřní ŕád školní ídeln

Součástí tohoto Vnitřního řádu SJ je:

r. Škohĺ rĺd
Ż. Klasifikační řád
3. Vnitřní řád domovamládeže

Platnost od:
1.9.2018

Vypracovala: Martina Burešová
vedoucí SJ



vNITŘľÍ ŘÁn ŠxolľÍ rÍnplľy
SŠA zajišťuje provoz školní jídelny v souladu s ustanovením vyhtášky Ministeľstva školství,
mládeže atělovýchovy č:. I0712005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a s
hygienickými předpisy danými vyhláškou č,. 13712004 Sb' o hygienických poŽadavcích na
stravovací sluŽby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ě.8412005 Sb. o nákladech na závodní
stravování a jejich úhľadě v příspěvkových organizacich zřízených úzenlními samospľávnými
celky, ve znění pozdějších předpisů.
od 13. 12. 2014 vznikla povinnost školní jídelny informovat stľávníky o moŽném výskytu
alergenů vpřipravovaných pokĺmech. Řĺdĺcĺ právní dokument je Nařízení EU č.|169120ll.
Stravováníje poskytováno ve vlastním stravovacím zaÍizení ve stanovené době.

cl. 1.

Střední škola automobilní zajišt'uje:

a) pľo źáky abytované v DM školy - celodenní stravování

b) pľo žáky neubytované - přesnídávku a oběd' nebo pouze oběd

c) pro zaměstnance _ obědy, obědy nebo večeře (vychovatelé DM)

Č|.2.
Výdej stľavy

Podkladem pro ýdej stľavy je tľvalá přihláška ke stľavování. Strava se vydává po kontľole
prostřednictvím čipu'

a)
sľÍołľĚ 7:00 - 7:30

pŘnsNÍoÁvrł 7z30 - 7:45
9225 - 9245

oľĚo 10:45 _ odborný ýcvik
11225 - 11:55
12:20 - 12250

SvAčINA + vEčEŘE 15:30 - 15:50
\7215 - 17:30



b) \^ŕDEJ sTRAYY Do JÍDLoNoSIČŮ - 10:30 _ 10:45 HoD.

Upozornění pro strávníky: v návaznosti na platné hygienické předpisy a V ľámci zlepšcní
produktivity ýdeje stľavy není výdej stravy do jídlonosičů mimo výše stanovenou dobu
možĺý.

Čl. 3.
Přihlašování a odhlašování stľavy

Přihlašování stľavy na běžný měsíc je automatické dle pľovozu školní kuchyně. odhlašování
stravy se provádí pomocí čipů na boxu ve vestibulu školy, pomocí aplikace www.stľava.cz
nebo telefonicky u asistentky ředitele a to nejpozději předcházejicí den do l3:00 hodin.

Školnĺ jídelna poskytuje stľávníkům vždy v úterý a ve čtvrtek výběr ze 2 jídel. Přihlašování a
odhlašování probíhá stejným způsobem jako v jiných dnech.

Minimální počet přihlášených poľcí na výběľ č. 2 musí být 20. V případě niŽšího počtu
bude stľávníkům automaticky přehlášeno objednané jídlo na ýběr č. 1.

cr.4.
Úhľada stľavného

a) žáci
Úhĺada stľavného se pľovádí ve stanovené výši nazźlkladě stanoveného limitu spotřeby potravin
čerpáním zálohy z ilětu žáka. U ubýovaných žákn je součástí úhľady i platba za ubýování.
Stľavné je hrazeno bezhotovostně na účet školy vedený u ČSoB, č,. ű. 2943803/0300, VS -
ľodné číslo žáka (pouze pro žtky 2. _ 4. ročníků) vždy předem na následující měsíc a to
nejpozději k 20. dni v měsíci. Tento účet slouží pouze pľo úhĺadu stľavného a ubýování.

Žalłm 1. ročníků byl vygenerován jako VS : evidenční kód, kteý Vám sdělí vedoucĺ Šĺ'

b) zaměstnanci
Úhľada stravného zaměstnanců se pľováđí na základě kalkulace nákladů formou srćůĘ z platu.
Stľavné jehrazeno předem formou záIoh.



Výše úhľady stravného

Výše úplaty za školní stľavování je stanovena dlc vyhlášky č.10712005 Sb., o školníIn
stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). od l' 9.201.8 jsou za jednotlivá
jídla stanoveny týo úhrady:

- pro źáky, kteří nejsou ubytováni na DM
- přesnídávka 26,-- Kě
- oběd 2'7,-- Kč,

- pľo žáky, kteří jsou ubytováni na DM
- snídaně
- přesnídávka
- oběd
- svačina
- večeře

l3,-- Kč
12,-- Kč,
27,-- Kč,
7,-- Kč,

27,--Kě

Úhľada za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti ve škole:

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky povaŽuje za pobý
ve škole _ je moŽno si odebľat oběd za 27,- Kč^ Strávníkovi, kteý si neodhlásí oběd v době
nepřítomnosti ve škole, bude od druhého dne nepřítomnosti účtováno zaoběd 70,- Kč.

Yyúčtován í zá.Joh na stravování:

Přeplatky ze stľavování budou vraceny bezhotovostním způsobem ve prospěch uětu, z něhoŽ
byly poukazovány platby na stravovtlní,na konci školního roku u přeplatku, kteý bude vyšší
než 1000,- Kč a to bęz žádosti. Přeplatky do vyše Kč 1.000,- Vám budou převedeny do
následujícího školního ľoku.

V případě ukončení školní đochazky a v případě podání Žádosti o vrácení přeplatku, bude
přeplatek ze stľavování vrácen bez ohledu na jeho ýši.

cr. 5.

Iídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci se stravovací komisí podle zásad
zdravé výživy a stľávníci jsou s ním předem seznámeni na infoľmační tabuli školní jídelny a na
webových stľánkách školy.




