Provozní řád školní jídelny
Adresa školy:
Telefon:
Vedoucí ŠJ:
Hl. kuchařka:

OBCHODNÍ AKADEMIE A VOŠ, Masarykova 101
571 755 545
Juříková Dana
Příleská Andrea

Cena 1 oběda: Studenti OA a VOŠ
Studenti VŠB

28,- Kč
39,- Kč

Výdejní doba:
Obědy se vydávají od 10,50 h. do 13,50 h.
Školní jídelna zajišťuje stravování žáků podle Vyhlášky 107/2005 Sb., v platném znění
(aktualizace 1. 2. 2015) a závodní stravování zaměstnanců podle Vyhlášky č.84/2005 Sb., v platném
znění (aktualizace 1. 2. 2008) a kolektivní smlouvy.
Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněnou přihláškou, to přihláška platí po celou dobu studia či
zaměstnání. Ukončení stravování je strávník povinen oznámit vedoucí školní jídelny.
Stravovací období u žáků maturitních ročníků končí dnem vykonání maturitní zkoušky.
Žáci mají nárok na stravování pouze ve dnech vyučování, kdy jsou přítomni ve škole. V době
nepřítomnosti pouze první den. Tento den je možno odebrat stravu do jídlonosiče. Strava na další
dny musí být odhlášená vždy jeden den dopředu do 13,00 h., telefon 571 755 545 nebo přes internet
www.oavm.cz (školní jídelna).

Úhrada stravného:
formou souhlasu s inkasem pro sběrný účet u České spořitelny, a.s. číslo 6839200267/0100
do 15. dne v měsíci
- formou trvalého příkazu z účtu u jiného peněžního ústavu pro účet číslo 6839200267/0100
do 15. dne v měsíci
Obědy se odebírají pomocí elektronického čipu. Ztrátu či poškození čipu musí strávník ihned nahlásit
vedoucí školní jídelny. Pokud strávník čip zapomene, musí si vyzvednout náhradní stravenku.
Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Výběr, odhlášení a změnu si provádí každý strávník sám a
to prostřednictvím objednávkového boxu, přes internet nebo u vedoucí školní jídelny.
od 10,50 h. do 13,00 h. nejpozději do 13,00 h. předchozího pracovního dne.
-

Povinnosti strávníka :
-

sleduje a dodržuje provozní řád ŠJ
hlavní řada se tvoří ve stravovacím krčku, do jídelny se vstupuje po 5 žácích
dodržuje společenská a hygienická pravidla při stolování a chová se ohleduplně
po obědě odnese strávník tác s nádobím k vyd. okénku
z jídelny je zakázáno odnášet stravu a nádobí
při úmyslném poškození zařízení a vybavení ŠJ jsou strávníci povinni tuto škodu uhradit
všechny nesrovnalosti, stížnosti, připomínky a přání oznámí strávníci nebo jejich zákonní
zástupci vedoucí ŠJ nebo řediteli školy
obědy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování

Ve Valašském Meziříčí dne 31. 8. 2018
ředitel školy Mgr. Aleš Kubíček

vedoucí ŠJ Dana Juříková

