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Provozní řád školní jídelny SOŠ a SOU Nymburk
Organizace provozu stravování:
- vstup do školní jídelny pro ubytované studenty: snídaně 5.30- 7.30 hod.
večeře 17.30- 18.30 hod

-vstup do školní jídelny pro ostatní strávníky oběd 11.00- 14.00 hod
- odkládání svrškll a tašek na věšáky před vchodem do jídelny
-době nemoci studenta první den do nosiče,ostatní dny odhlásit
- peda_gogické dozory zajišťují vychovatelé SOŠ a SOU Nymburk
- přihlašování stravy se provádí vždy poslední týden v měsíci na další měsíc
-odhlašování stravy je možné do 8.00hod odhlašovaného dne /vrácením podepsané stravenky nebo telef.na číslo 603 549 718,325 512154 a stravenku
dodat později,bez vrácené stravenky nelze vrátit peníze/
- placení stravy se provádí v hotovosti při zakoupení stravenek a vrácení peněz za odhlášené stravenky je vždy o měsíc pozadu
- za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada
-v době nepřítomnosti ve škole,není nárok na zvýhodněné stravování/platí se v plné výši/
-strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga
-strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
-strávníci nesmí odnášet talíře, misky, skleničky, plata a příbory mimo jídelnu
- nikdo ze strávníkll nesmí přemisťovat jídelní stoly a židle- hrubé porušení provoz. řádu
- problémy nebo své připomínky k pokrmllm strávník hlásí ved. šk. jídelny
-technické nebo hygienické závady hlásí strávník ved. šk. jídelny
- mimořádný úklid školní jídelny během výdejní doby zajišťuje pracovnice úklidu
- úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi
-jídelní lístek je vždy vyvěšen na týden dopředu na nástěnce u prodeje stravenek a na jídelně
-v jídelně je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích a na minikoloběžce,
- provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce pro stravování jednotlivých škol, v prostorách školní jídelny a na webových stránkách školy
-vstup na jídelnu je podmíněn platnou stravenkou na příslušný den /čekání na kamaráda nebo pobyt o volné vyuč. hodině na jídelně není dovolen/
Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste vedoucí školní jídelny.
Kontakt na školní jídelnu
Telefon 603 549 718
325 512 154 325 512 182 325 514 2631inka 485,153
e-mail malinska@copnb.cz

