,rp

StĚední škola grafická Brno

Směrnice č.j. 06/201 s

Provazní rád školníjídelny I
vÝdejny

i-I

i

.rydt'

riP,eE.:r
-ff;+S
+",
a:t. t:4

,Skola

:'rÉli..ili.j l Š'*.Ů L i.
il ít. i. Í.", i{'.:t t$Fi.t i-.l
1"

IuloŽení: sekretariát ĚediteIky SSG Brno, server SSG

Brno

iVerze:1
Sch'ánt ]ng._larmila {ust'ová
Žp'a.ofil. 1p1g. Kam|h Hálk'ová l
Datum: 19.5.2015
lDatum: 22.5.2015
platnosti:
Rozsah
všechny useky školy
UČinnost od: 1. 9' 2015
Uči n nost do:
iska,tačníhTjTil ď 10
špliow iíar< n:.
j Prezkoumal: ing. Petr Zeman
l Správce dokumentu:
jrcoutn á zuzana
, Datunr: 19. 5. 2015
jDatunr: 22,5. 2015
|

lJ

-

-*l

t

,v]

l.r
ť.:.

,.

5

i-

í.i i., í-} i':

{-i i , .,r

Zájemci

o

l:"lt:

;

1

i íi.i'.J
; ii;,,;ii '

i

Provozní Ěád škoIní
jídeIny. Vydejny

I
Ycrz.e

Strnna:

?t1

stravování Ve škoIníjldeIně vydejně jsou povinni seZnámit 5e s pravidIy

stanovenymi+'írnto Řádetrr a cJbát na jejich rácJné clodrŽování.

Školníjídelna* vli dejna Kudelova 6, te|: 545 2]"2 335
odpovědná osoba: Marta Charvátová
Školníjídelna- vydejna Šmahova1],0, tel: 5].7 810 130
odpovědná osoba: JarmiIa Je|ínková
Škoiníjíde|na_ vydejna (budova KucJelova 6 a Šnrahova 110) a její provoz se rídízákonem
Č56il2004 Sb. 5 1].9, škoIsky zákon; vyhláškou č. L07l2a05 5b', o škoIrrírn stravování
a vyh|áškou č' 137 l70a4 Sb., o hygienicklich požadavcíchna straVoVací sIužbv a o zásadách
osobní a provozní hygieriy pri čirrnostech epidernio|ogicky závažnych.

1'

Žer sŠcmá nárok na dotované stravné {tj.30,. Kč) poLlze v prípadě, Že je pťítomen
ve škole, anebo pokud náhIe onemocní (odhláška na ten den již nebude prijata), nrá
rodič nárok si zaplacerry oběd VyZVedrrout do prinesené (čisté)nádoby (ne sk|eněné)
v době od ].1,00 * 1i,30 hod. Strava, odnášená domťr v jídIonosičích,je k okamŽit
spotrebě. Náro|< na clotovarrv oběd ie pouze v p.rvní clerr nemoci žáka. Da|šídny musí
strávrlík stravr: Ěáclně odh|ásit. V opačnémpĚípadě lze oběd poskytnout, ale za plnou
uhradu, tj' Za 6I,. l(č. Strávní|< nerná nárok na oběd v době prázdnin nebo
ňediteIského voIna.

2, oběd

Se poskytuje ZaměstÍlanc rn školy v ránrci závcldníiro stravování za sníženou
uhradr,r (31,- l(č) rra jederr oběd běhenr stanovené směrry pouZe V piípadě, trvá.Ii tato
směna aIespori 3 hodirry. Pokud je zanrestnaneC nenlOCen, čerpá dovolenou nel.lo
samostudium, nemá nárok na dotovany oběd' nicméně si ho mrjže odl<oupit za cenu
64,. |(č.

3' oběd Se

konzumuje POUZE Ve vydejnách. Pol<ud si strávník clrce odnést iídlo
z duvodu nemoci, bere na 5ebe riziko rnožnétrjrrry na zcjraví'

oběd nebude vydán strávníkovi, pokud se neprokáže uirrazenou stravenkou.

5'

Strávník se pred počátkem stravování ve školnívydejně pilhlásí na základě Prihlášky
ke stravování(viz Prítoha č. ]' tohoto Řádu) na celt7 škoInírok'

6.

Informace

o

hradě obědti ve ško|e
hrazení stravneho ze sporožirovéhoČi jiného učtu trvalym príkazem nebo
hotově na po|<ladně v budově Šmahova 110 či Kudelova 6
částka 600,. Kč zálohově
terrnín provedení pIatby do 1-5tého dne l<aždéhoměsíce na násIedující měsíc15tého mu5í byt peníze na ťrčtuškoly. Pokud stravné nebude v termínu
uhraZeno, budou od ]'' dne násIedujícÍho rněsíce obědy odhlášeny.
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Strann:311

inforrr.]ace o pIatbách _ lnB.Macková, te|: 517 810 123, ucetni@ssgbrno'cz

pokrrd se v pruběhu škoIníhoroku změní číslovašeho učtu, nahlaste změnu
rreproclIeně lng. Macl<ové. uČetrrírravyše uvecleny e.mail nebo tel. číslo.

skutečrrě odebranych oběd vždy ke
konci škoIního roku' tj. k 30.6. a bude k dispozici na požádání u paní učetní'PrepIatek
stravného je automaticky pĚeveden na dalšíměsíc. Do ].5. 7. se pošlou pĚeplatky bud,
v ce|t! vyši, trebo se nechá na učtu ško|y záloha na rněsíc záií pod|e toho, co si Žák

7, Celkové vyričtováníbude provedeno podle

(príp. zákonny zástupce) zvolil.

Žákťrnr, kterí ukorrčiIi docházl<u, budou zaslány pIeplatky
v prilrlášce do 20. 7. daneho škoIníhoroku'

na čís|oučtu uvedené

8. Úhrada za obědy zaměstnanci . cena za obědy odebrané v rámci

závodního
stravování (snížena o částku hrazenou z nákIadťr hlavní činnosti a piíspěvku FKSP) se
provádí forntou sráž|<y ze mzdy zaměstnance podle počtu odebranych obědrj
v daném měsíci, tj. nrěsíčně.

9.

Všichni strávnÍci a zamestnanci dodržujíčasov\i rozvrh
ocl 11,00 - 1.3,00 hod.
budova šmahova
od 1"1,00 '- 12,45 hod.
budova Kudelova

10. Strávníci pottŽívají príbory,

vri

de1e obědťt:

které po konzumaci vrací!

11.Jídelnílístek je vyvešen na príštícli1'4 dní Ve vridejnách a

.1e k

dispozici rovněž

zasIanvm mailem adresovanym všem strávníkťrm z adresy: e|<onom@ssgbrno.cz.

17, PŤihlašovánía odhIašovánÍ obědťr

je nutné činit da 7.50 hod na následující den

dIe

rozvrlru hcdin
na Kude|ově ul' (teorie) . paní Charvátová, tel: 545 2t2 335 nebo mallem:
jíd cIna, kudeIova @ssgbrno.cZ
na Šnrahově u|. (praxe) * paníJe|ínková, te|: 517 81-0 130'
Všichni strávníci se po ceIou dobu pobytu ve školnívtidejně chovají ukázněně a dodržují
pravidIa osobní hygienY,
t-

.,Í,o,.{, /r.,'i-<.

lng, Jarmila Sustrová
reditelka ško|y

StÍ*rlrrí íko|a grafická Brno'
n

izace

{J0

Btno

piíspěvl<ová orga

V Brně dne 22 5. 2015

Šmahova 1.lCI, 6?7

tČ:00?26'i67 Te|.: 517 slCI ]20
/\t
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Príloh a: Prihláška ke stravová

\''crze č.: l
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strnnn: 111
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ní

5tredníškoIagrafická Brno, prÍspěvková organiZace, šnrahova ].j.0, 627 aa Brno
yl.s:\r.V-..li5t-b.In!.L{, |Čo: 002 26467 , čís|ouČtu : 77636621' / 0100

pŘlHLÁŠrn KE sTRAVovÁnrí
pro školnírok 2aJ5/2aL6

Jméno strávníka:
Ťv,

I

| | tLlcl.

Trva|é bydIiště:
Zál<orrny zástupce+:

" vypIrxiují žáci mladší18ti Iet
Ban[tovní spo1ení:
E-ntarl:

l'elefon:
Chci se stravovat ode clne

prípadě pĚepIat|<u straVného na l<onci školního ro|<u
r požaduji vrátit ceIou částku na uČet číslo..'.''.

Ů

*:

50uhIasím s tím, že si š|<ola ponechá na svém učtu 600,. Kč .1ako zálohu na měsíc zárí
noveho škoIrrího rokrr a zbytek prosírn posIat na Účet čísIo:.,..

* nehocJící
se škrtněte

5trávník (príp, tákonnii zástUpce) stvrzuje svym podpisem, že byl 5eznámen 5lnformacemi o
uhradě oběd a zavazuje se tímto kjejich dodržování' Dále potvrzuje, že byl 5eznámen
S provozním rárJe m vydejny.

Datirm
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