
 
Pravidla provozu školní jídelny pro stravování cizích 

strávníků 
 

 
1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.20 do 14.00 hod. 
2. Strávníci se stravují ve vyhrazené části jídelny. 
3. Obědy do jídlonosiče se vydávají od 11.20 do 11.40 hod. Na recepci školy. 

Pokrm je určen k okamžité spotřebě, bez skladování. Donést jídlonosič ráno na 
recepci školy není povinnost. Je možné použít jednorázový box na jídlo za 
poplatek. 

4. Cena oběda činí 80,- Kč. Strávník platí stravné zálohově, vždy na následující 
měsíc, např.: v srpnu na září, v září na říjen atd.  

5. Strávnicí si musí zakoupit stravovací čip v zálohové  hodnotě 100,- Kč.  Záruka na 
výměnu nefunkčního čipu je 24 měsíců od zakoupení. 

6. Při ukončení stravování se vrací záloha za čip vedený v evidenci, funkční a bez 
mechanického poškození.    

7. Strávníci si objednávají stravu ze dvou druhů hlavních jídel u objednávkového 
terminálu, nebo přes internet (každý strávník má přihlašovací heslo), vždy týden 
dopředu do pátku předcházejícího týdne do 12.30 hod.  

8. Odhlásit stravu lze každý den do 12.30hod na dny další u objednávkového 
terminálu, přes internet i telefonicky v kanceláři školní jídelny na tel. 775 351 354 
do 12.30 hod. 

9. Jídelní lístek je vyvěšen vždy s předstihem 14 dnů dopředu, aby si strávník v klidu 
objednal druh stravy. Na pozdější volbu stravy nebude brán zřetel. 

10. Při zaregistrování musí strávník podepsat přihlášku na stravování. V novém 
školním roce oznámí začátek stravování. 

11. Obědy je možné platit: složenkou, povolením k inkasu z banky. Stravné musí být 
uhrazeno v daném měsíci. V případě neuhrazení bude strávník vyřazen ze 
stravování až do úplného uhrazení dlužné částky. 

12. Přeplatky stravného při ukončení stravování budou vyplaceny jen na účet. 
13. Připomínky k pokrmům a provozu hlásí strávník vedoucí školní jídelny. 
14. Od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem vstoupilo v platnost označování 

alergenů. Poskytování informací o alergenech stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 
1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 

15. V období covidové epidemie, určuje pravidla Ministerstvo zdravotnictví. Strávnici 
jsou průběžně informováni. 
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Vedoucí školní jídelny    Ředitel školy 
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Rožnov pod Radhoštěm: 1. 8. 2022 


