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Školní jídelna: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Alšovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
Provozovatel jídelny: Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o.,
J. Masaryka 19, Praha 2, 120 00
Tento vnitřní předpis ustanovuje pravidla týkající se stravování žáků ve školní jídelně v souladu
s vyhláškou č. 107/2005 ve znění pozdějších předpisů. Strávník je povinen dodržovat termíny
a povinnosti vyplývající z tohoto řádu školní jídelny.
1/ Přihlášení ke stravování
Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji vedoucí školní jídelny školní
jídelny. Poté bude žák přihlášen ke stravování po dobu příslušného školního roku. Přihláška je
k dispozici na internetových stránkách školy. Nárok na oběd má strávník, pokud si předem
zaplatil a objednal obědy. Minimální zůstatek na účtu strávníka pro objednání stravy musí být
v ceně jednoho obědu. Objednání obědů je možné pouze do výše zůstatku na účtu strávníka.
Cena 1 oběda pro žáka: 35,- Kč (dietní strava: 45,- Kč). Výběr oběda je možný ze tří jídel
(v ceně oběda je polévka, hlavní chod, nápoj).
Na dotované obědy má nárok pouze žák, který je přítomen ve školní výuce.
V době prázdnin, ředitelského volna apod. nemá strávník nárok na zlevněné obědy a obědy je
povinen si odhlásit, pokud v systému nejsou obědy již odhlášeny.
Odhlašování ze stravování (např. přechod na jinou školu, ukončení studia apod.) a veškeré
změny údajů týkající se stravování je nutné písemně nahlásit provozovateli školní jídelny.
Výdej oběda je možný pouze na platnou ISIC kartu, kterou musí mít strávník při výdeji stravy
u sebe.
2/ Platby obědů
Způsob platby: převodem na bankovní účet provozovatele jídelny
Převodem z účtu strávníka na číslo účtu provozovatele jídelny: 115-7423570277,
kód banky 0100. Při platbě převodem musí být uveden variabilní symbol, který byl žákovi
přidělen školou. Variabilní symbolem je uživatelské jméno pro přihlášení do objednávkového
systému. Bezhotovostní platba bude připsána ve prospěch strávníka do 4 pracovních dnů
od zaplacení. Platby bez řádné identifikace nelze přiřadit ke strávníkovi. Takové platby budou
vráceny zpět na bankovní účet odesílatele.

3/ Objednání obědů, odhlašování
Obědy je možné objednat až poté, co si obědy strávník uhradil. Objednání obědů
a odhlašování je možné pouze přes objednávkový systém následovně:
a) přes internet: https://www.szspraha1.cz/
Vstup do objednávkového systému obědů najdete pod velkým tlačítkem vpravo nahoře
Bakaláři, odkaz „obědy“, zde se strávník přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem.
V objednávkovém systému po přihlášení strávníka je možné volit menu z jídelníčku
na příslušné období, odhlašovat obědy, kontrolovat kredit a historii objednávek.
b) přes dotykovou obrazovku na chodbě v suterénu před jídelnou po přiložení vstupní karty
ISIC.
Uzávěrka objednávek a odhlášení je den předem do 13:00 hodin, u objednávek a odhlášení
oběda na pondělí je uzávěrka předchozí pátek do 13:00 hodin.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.
4/ Výdej obědů
Obědy budou vydávány od 11:00 hodin do 14:30 hodin, pokud z provozních důvodů školy není
předem vyhlášena změna. Strávník musí mít s sebou funkční vstupní kartu ISIC, kterou
před výdejem stravy přiloží v jídelně u výdejního pultu ke čtecímu zařízení. Bez funkční karty
ISIC nebude strávníkovi strava vydána. Reklamace za odmítnutou kartu ISIC se přijímají na
adrese zdrav@sspv.cz.
5/ Kontaktní údaje provozovatele jídelny
Vedoucí školní jídelny: Iveta Surá
Email: zdrav@sspv.cz
Telefon: 725 519 240 paní Gabriela Hášová (obědy nelze telefonicky odhlašovat ani
přihlašovat)
6/ Ostatní
Žáci mají podle rozvrhu určené časy na přestávku na oběd a dostaví se do jídelny
podle jednotlivých tříd s čipovou kartou ISIC. V jídelně se žáci mohou zdržet maximálně
20 minut od vydání stravy. Žáci jsou povinni se v jídelně a okolních prostorách chovat
ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování, zbytečně
nediskutují, věnují se pokrmu, před opuštěním jídelny odevzdají tác na místo určené.
Pokud je nutné, dají si žáci věci bez cenností a dokladů do šaten v suterénu chodby
před jídelnou. Na každý týden určí třídní učitel službu z příslušné třídy, která bude zamykat
dveře od těchto šaten a bude poskytovat servis klíčů a zpět předá klíč na dané místo.
V případě, že strávník poškodí zařízení nebo vybavení jídelny, je povinen uhradit opravu, resp.
nákup nového zařízení nebo vybavení v pořizovací ceně.
Připomínky a dotazy na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí školní jídelny nebo se
zástupci provozovatele jídelny.
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PhDr. Zuzana Pohlová
ředitelka školy

