PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY KARMELITSKÁ 13,
příspěvkové organizace, zřízené MČ PRAHA 1 (dále jen Jídelna)
URČENÝ PRO STRÁVNÍKY A JEJICH RODIČE
Tento provozní řád byl sestaven na základě vyhlášek o školním stravování č. 84/2005 a č.
107/2005 Sb.
ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Vstup do prostor školní jídelny a výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hod. Strávníci
přicházejí šatnou, kde si odloží svršky, přezují se a umyjí si ruce. Tašky, baťohy a osobní věci
si strávníci berou s sebou do jídelny. Neodkládejte v šatně žádné cenné věci, jako např.
mobilní telefony, apod. Za jejich ztrátu nebo poškození nenese Jídelna zodpovědnost.
Jídelna nabízí strávníkům výběr ze dvou hlavních jídel. Volba obědů se provádí s týdenním
předstihem. Strávníci si dle jídelního lístku, který je vyvěšen v šatně a ve školní jídelně a v
budově školy, předvolí vybrané jídlo u počítače v 1. patře. S obsluhou počítače může pomoci
dozor Jídelny.Volba je možná prostřednictvím netu.
V případě onemocnění zaměstnanců Jídelny, případně při radikálním snížení počtu strávníků
v důsledku nemoci, si Jídelna vyhrazuje právo vařit pouze jedno hlavní jídlo.
Cena stravného
Cena dotovaného oběda se liší v závislosti na věku strávníka:
7 – 10 let 26,-- Kč
11 – 15 let 27,-- Kč
15- 18 let 30,-- Kč
Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování.
Jídlo a nápoje se konzumují pouze v prostorách jídelny, u stolu a zásadně vsedě.

Vynášení jídla a stolního inventáře je z hygienických důvodů přísně
zakázáno!
Dozor vykonává odpovědný pracovník Jídelny a strávníci jsou povinni se řídit jeho pokyny.
Úraz nebo nevolnost hlásí strávník ředitelce Jídelny, která je povinna zajistit příslušný
evidenční zápis.
Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj, čistota stolů)
provádějí pracovníci Jídelny.
Při výdeji oběda se strávníci prokazují identifikační kartou, která slouží k předvolbě obědů.
Doporučuji rodičům zejména mladších žáků, aby dohlédli na děti, aby tuto kartu nosily
v penále, obale nebo v peněžence, aby tím zabránily poškození čárového kódu.
Cena identifikační karty je 50,-- Kč. Pouze pro žáky ZŠ Karmelitská je první karta zdarma
(náklady nese škola).

V případě zapomenutí identifikační karty si strávník vyžádá náhradní kartu, u ředitelky
Jídelny. Na tuto kartu mu bude oběd vydán.
Po konzumaci oběda strávník uloží použité nádobí na pojízdný pás v jídelně.
Oběd je nutné odhlásit den předem, nejpozději však do 7:30 hod. dne výdeje, na tel. čísle
Jídelny 257 532 695. K odhlášení můžete zanechat vzkaz na záznamníku,zaslat mail .nebo si
odhlásit sám pod svým ID.
První den nemoci je možné vyzvednout oběd do přinesených nádob (mimo nádob
skleněných), další dny je nutné obědy odhlásit.
Stravné je možné hradit bankovním převodem na č. ú. 18535011/0100 vedeného u
Komerční banky a.s. do 25. dne předešlého měsíce nebo přímo na jakékoliv pobočce
Komerční banky a.s. vkladem na tentýž účet.

V případně nezaplacení obědů nebude strávníkovi
oběd vydán.

Veškeré dotazy a připomínky, prosím, řešte s ředitelkou Jídelny, paní Yvetou Moravcovou,
(zastupující ved.ŠJ – M.Hrazdilová).

V případě pochybností o kvalitě a množství
v provozní době, s možností ochutnávky jídla.

jídla nabízíme rodičům návštěvu Jídelny

S provozním řádem Jídelny budou rodiče seznámeni, prostřednictvím školy, na třídních
schůzkách. Provozní řád Jídelny je umístěn na nástěnce v jídelně v 1. patře. V kanceláři
Jídelny mohou rodiče nahlédnout do výše uvedených vyhlášek o stravování.
Miluše Hrazdilová
19.9.2017

zastupující vedoucí ŠJ

