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Provozní řád školní jídelny 

1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro studenty, pracovníky školy a cizí strávníky. 

2. Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech dle 

rozhodnutí ředitele školy. 

3. Nárok na dotované školní stravování mají studenti pouze v době pobytu ve škole. 

Toto se týká i studentů v den zkoušky. Pokud jsou studenti na praxi mimo školu, 

nemají na stravování v naší jídelně nárok. Pokud se student stravuje, musí doplatit 

oběd jako cizí strávník. Studentům při praxích mimo Chotěboř je zajištěno stravo-

vání v jiných jídelnách. Úplata jídel je v ceně potravin.  

4. Stravovat se může pouze ten, kdo má podanou přihlášku ke stravování. 

5. Denní objednávky stravy mohou strávníci provést následujícími způsoby: 

a. pomocí bezkontaktního čipu a objednávkového terminál 

b.  pomocí www rozhrání: 

i. budova OA (Na Valech) - http://strav.nasejidelna.cz/0141 

ii. budova SOU (Žižkova) - http://strav.nasejidelna.cz/0145 

6. Jídla lze objednávat na čtrnáct dní dopředu, nejpozději do 13:00 h na následující 

den.  

7. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti, je možné odhlásit stravu přes internet 

(www rozhraní) nebo telefonicky přímo u vedoucí školní jídelny na tel.: 734 693 683 

8. První den je možnost odebrat oběd do jídlonosiče, další dny stravování uhradit pl-

nou cenu oběda jako cizí strávníci. 

9. Při zapomenutí čipu vydá náhradní stravenku vedoucí školní jídelny (v SOUT ob-

sluha výdejny) studentům o velké přestávce 9:40 – 10:00 h, cizím strávníků během 

výdeje obědů.  

10. Oběd se vydává v časech: 

a. pro VOŠ a OA - 11:15 - 14:00 h 

b. pro SOUT odborného výcviku - 11:00 – 11:30 h 

c. pro SOUT a teoretického vyučování 11:40 – 12:00 h. 

d. pro cizí strávníky je vyhrazeno vydávání obědů v časech 11:15 – 11:30, 12:00 

– 12:30 h nebo v 13:30 – 14:00 h. 

11. Platby za stravování se uskutečňují podle skutečné měsíční spotřeby 14. den násle-

dujícího měsíce trvalým příkazem k inkasu z účtů u banky. 

12. Pokud nebude inkaso provedeno, uhradí do týdne odpovídající částku dlužní 

strávníci složenkou nebo ji složí přímo na účet školy  203269229/0600 (variabilní 

symbol je evidenční číslo strávníka - stejné trojčíslí jako u hesla). V případě, že škola 

peníze neobdrží do konce měsíce, je těmto strávníkům zablokováno stravování. 
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13. Jídelní lístky jsou vystaveny na webových stránkách školy, ve VOŠ a OA u dveří do 

jídelny a v SOUT v jídelně.  

14. Odnášení nádobí z jídelny není dovoleno. 

15. Jakékoliv úmyslné poškození zařízení jídelny a nádobí uhradí strávníci. 

16. Strávník je povinen dodržovat pořádek, klid a čistotu v době výdeje stravy. 

17. Studenti, kteří neuposlechnou pokynů zaměstnanců kuchyně nebo pedagogických 

pracovníků a nebudou dodržovat řád jídelny, mohou být ze stravování vyloučeni. 

18. Připomínky ke stravování, hygienickým nebo technickým závadám hlásí strávník 

vedoucí školní jídelny. 


