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1)

Činnost školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.

2)

Obědy se vydávají v době školního vyučování od 11:30 do 14:00 hodin. V době školních prázdnin platí
zvláštní režim vyvěšený v prostorách jídelny. O přijetí strávníka rozhoduje vedoucí školní jídelny, která
provede zařazení strávníka do příslušné kategorie.

3)

Strávníci jsou zařazeni do kategorie podle data narození kterého dosáhnout v daném školním roce dle
vyhlášky 107/2005 Sb. příloha číslo 2.

4)

V případě nemoci strávníka je nutné zaplacené obědy včas odhlásit, nevyzvednuté obědy propadají
podle zákona 561/2004 Sb. par. 119.

5)

Nárok na oběd za cenu stanovenou finanční normou pro žáky a pedagogické pracovníky má strávník
pouze v případě přítomnosti ve škole a v první den omluvené neplánované nepřítomnosti. V ostatní dny
musí strávník zaplatit plnou tržní cenu.

6)

Každý strávník musí mít zakoupenou platnou kartu nebo čip. Kontrola objednaných obědů je prováděna
použitím čipů a karet na čtecím zařízení před výdejem jídla. V případě ztráty karty nebo čipu si strávník
musí zakoupit nové záznamové médium.

7)

Za stravování platí strávník buď v hotovosti v kanceláři školní jídelny, nebo bankovním převodem na
účet CDM. Bezhotovostní platba musí proběhnout nejpozději do 25 předcházejícího měsíce. Případné
přeplatky se vracejí na konci školního roku. U strávníků, kteří ukončí stravování, se přeplatek vyplácí
ihned a to v hotovosti nebo převodem na účet strávníka.

8)

Obědy je možno odhlásit nebo přihlásit minimálně den dopředu njepozději do 14,00 hod.
u vedoucí
školní jídelny, na objednávacím boxu v prostorách jídelny nebo na webových stránkách strava.cz
(přístupové kódy obdrží strávník u vedoucí školní jídelny).

9)

Strávníkům, kteří nejsou žáky škol a nepatří ani mezi zaměstnance školských zařízení, jsou obědy
vydávány v době od 11:30 do 12:00 hodin.

10) Obědy se vydávají na talíře v prostorách jídelny, do přinesených jídlonosičů je možno odebrat jídlo
pouze na vlastní nebezpečí.
11) V prostorách jídelny se smí zdržovat pouze strávníci.
12) Bundy a tašky se odkládají v šatně. Za ztrátu cenných věcí a peněženek uložených v prostorách šatny
nenese CDM hmotnou odpovědnost.
13) Strávníci jsou povinni chovat se ukázněně a v rámci obvyklých norem společenského chování. Jsou
přijatelně oblečeni (nepřípustný je silně zašpiněný pracovní oděv). V opačném případě mohou být
z prostor jídelny vykázáni. Strávník porušující závažným způsobem řád jídelny a normy společenského
chování může být vyloučen ze stravování podle zákona 561/2004 Sb. par. 31.
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