Organizace stravování ve školní jídelně SOU Blatná
Ve školní jídelně SOU Blatná se stravují žáci a zaměstnanci školy. Stravování se řídí platnou
legislativou, dle níž je vypracována vnitřní směrnice.
Stravování žáků:

-

Evidence stravování žáků je zajištěna v programu Kuchyňka firmy Datax Praha
měsíčními přehledy vyúčtování stravy (a ubytování).

-

V SOU Blatná je zaveden bezstravenkový systém – strávníci se prokazují
bezkontaktními klíčenkami – čipy. Zaplacením zálohy za stravování a za čip se
strávník přihlašuje ke stravování ve školní jídelně a souhlasí s pravidly školního
stravování. Pravidla stravování obdrží každý strávník písemně při přihlášení se do
školního stravování.

-

Čip je platný po celou dobu studia a zároveň slouží pro elektronický docházkový
systém. Pokud je po ukončení studia vrácen nepoškozený, je žákovi záloha vrácena.
V případě ztráty čipu je nutno tuto skutečnost nahlásit a koupit si čip nový.

-

Stravování ve školní jídelně se řídí řádem školní jídelny, který je vyvěšen na nástěnce
ve školní jídelně.

-

Žákům, kteří nejsou bytováni na DM SOU Blatná je poskytován oběd.

-

Žákům, ubytovaným na DM SOU Blatná je kalkulována a podávána snídaně spolu
s dopolední přesnídávkou, oběd, odpolední svačina spolu s večeří. Druhé večeře se pro
malý zájem nepodávají – prováděn průzkum při nástupu žáků na DM. U ubytovaných
žáků není dle vyhlášky odhlašování jednotlivých jídel (snídaní, večeří) možné (pouze
při odjezdu z DM) - DM musí zajistit celodenní stravu.

-

Školní stravování žáků se uskutečňuje v době jejich pobytu ve škole (teoretické i
praktické vyučování), případně v době jejich pobytu ve školském ubytovacím zařízení
(DM.) V době své nepřítomnosti ve škole, v dílnách OV, na DM, si žáci musí stravu
odhlásit, přičemž se první den neplánované nepřítomnosti žáka považuje za pobyt ve
škole (§ 4 odst.9 Vyhlášky č. 107/2005). Pokud si žák stravu neodhlásí, bude mu
vyúčtována cena včetně režijních nákladů ve výši 26 Kč za oběd a 64 Kč u celodenní
stravy. Kontrola docházky žáků na evidenci stravy je prováděna na základě přehledu
docházky z programu Bakalář.

-

Strava se odhlašuje nebo mění nejpozději den předem do 13.00 hodin. Žáci si změny
stravy provádějí sami dle potřeby na terminálu ve školní jídelně, v případě
nepřítomnosti telefonicky na čísle tel. 383412320 nebo prostřednictvím e-mailu na
adrese bambasova@soublatna.cz.

-

Současná cena stravy: oběd 28,-- Kč, celodenní strava 73,-- Kč.

-

Platby za stravu a ubytování se provádí měsíčně trvalým příkazem k platbám na účet
SOU Blatná číslo 15534291/0100. Počet plateb za školní rok je 10, platí se na měsíc
dopředu, platby jsou splatné nejpozději k 25. v každém měsíci. Při zjištění dluhu je

strava odhlášena do jeho zaplacení. Přeplatky zůstávají na kontě žáka, převádějí se na
další školní rok a jsou vyrovnány při ukončení studia v SOU Blatná. Na požádání
zákonného zástupce žáka lze přeplatek vrátit i v průběhu studia. Výše měsíčních
plateb za stravu a ubytování: ubytovaní žáci 2 200,-- Kč, (z toho 800,-- Kč ubytování),
neubytovaní žáci 550,-- Kč.
-

Další informace o školní jídelně na telefonu 383412320.

Závodní stravování zaměstnanců SOU Blatná:

-

V SOU Blatná je závodní stravování umožněno a zajištěno zaměstnancům SOU
Blatná v zařízení školního stravování (školní jídelna) SOU Blatná.

-

Zaměstnanec se do závodního stravování přihlásí u účetní školního stavování a
zakoupením čipu, úhrada za odebranou stravu se v SOU Blatná provádí
prostřednictvím srážky ze mzdy.

-

Odebrat jedno hlavní jídlo během stanovené směny za sníženou úhradu může
zaměstnanec pouze pokud vykonává práci pro SOU Blatná alespoň 3 hodiny v daném
kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě (vyhl. č.
84/2005 Sb., §. 3 odst. 4).

