
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace,  

                                   náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec 

 

Školní jídelna informuje 

 
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance na ulici J. Hanáka 53 
a na výdejnách Junior, ul. Vinařů a pracoviště Přívoz. 

Na pracovišti kuchyně Junior v rámci odborného výcviku žáků také poskytujeme 
služby teplé a studené kuchyně dle objednávek. 

Objednávky cateringových služeb: Mgr. Úředníček Petr, mobil: 702 086 462 

Přihlášení a odhlášení stravy: 

Přihlášení a změna hlavního jídla na následující den se může provést do 13.30 
hod. !!! 

Odhlášení stravy pouze v nutných případech do 7.30 hod. na daný den!!! 

Možnosti odhlášení: 

1) V objednacím boxu v budově školy – náměstí Svobody, ul. Vinařů, 
2) Na internetových stránkách www.strava.cz, číslo zařízení 0224, po zadání 

uživatelského jména a hesla obdrženého při zakoupení čipu, 
3) Telefonicky na čísle: 518 670 656 

 
 

Platba stravy: 
 
Strava se hradí zálohově na následující měsíc: 

- Povolením k inkasu č. účtu – 7132671/0100 vždy od 1. do 4. dne na příští 
měsíc, 

- Příkazem k úhradě č. účtu – 7132671/011, 
- Poštovní poukázkou, 
- Hotovostní platbou náhodně stravovaných, 
- Poplatek za ubytování 1 000,- Kč hradí žáci ubytovaní na DM zároveň se 

stravným. 
 

http://www.strava.cz/


 
Stravovací systém je založen na identifikaci strávníka pomocí elektronického 
čipu, který si strávník zakoupí při přihlášení ke stravování (cena zálohy na čip je 
120,- Kč). Při ztrátě nebo poškození  čipu si strávník musí zakoupit čip nový. Po 
ukončení stravování lze nepoškozený čip vrátit, strávníkovi bude vrácena záloha 
120,- Kč. 
 
Výběr obědů ze dvou druhů hlavních jídel: 
 
Ubytovaným strávníkům je automaticky přiřazen oběd č. 1. Změnu na oběd č. 2 
si provádí strávník sám, na objednacím boxu nebo na stránkách www.strava.cz 
 
Strava do jídlonosiče pro žáky: 
 
Stravu do jídlonosiče povoluje vedoucí školního stravování pouze první den 
nemoci, kdy strava nemohla být včas odhlášena. Další dny nemoci je žák 
povinen stravu odhlásit, jinak je účtována plná cena. Oběd z jídlonosiče je 
nutné neprodleně spotřebovat !! 
 
Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy: 
 

Ul. J. Hanáka  ul. Vinařů výdejna Junior jídelna Přívoz 

 

Snídaně  --  5:50 – 7:3  --   --    

Přesníd.  --  při snídani  --   -- 

Obědy  11:30-12:00  12:20 – 12:45 11:30 – 13:00  12:00 – 14:30 

Večeře   --  17:50 – 18:30 17:00 – 17:30   -- 

 
Organizace výdeje jídel: 
 
Výdej jídel probíhá ve stanovenou dobu ve školní jídelně a na výdejnách a je 
určen pro strávníky, kteří mají objednané jídlo. Strávník si odebere podnos, 
příbor, skleničku na nápoj. Po evidenci karty ve snímači na výdejním pultě si 
odebere předem zvolené hlavní jídlo, event. si načepuje nápoj z nádob 
připravených na nápojovém stole. Po skončení jídla odnese podnos s použitým 
nádobím k okénku k tomu určenému. Ve výdejně na Junioru je strávník 
obsluhován na základě předložené stravenky z terminálu. První pomoc 
zabezpečuje v případě pedagogický dozor. 

http://www.strava.cz/


 
Strávníci jsou seznámeni s organizačním řádem školní jídelny: vyvěšením 
v kuchyni a na www.sosbzenec.cz 
 
Jídelní lístek je v případě potřeby aktualizovaný vedoucím školního stravování a 
je umístěný: na nástěnce, u terminálu, v kantýně, na DM a na 
www.sosbzenec.cz 
 
Úřední doba pro zakoupení čipu nebo platby: p. Presová – 7.00-13.30 hod. 
 

Základní výňatek vnitřního řádu školní kuchyně: 
 
V souladu s finančními a výživovými normami naše školní jídelna zabezpečuje: 

 Školní stravování – obědy žáků školy, celodenní stravování žáků na 
DM (snídaně, přesnídávky, oběd, večeři) po dobu jejich přítomnosti ve 
škole, 

 Závodní stravování – zaměstnanců školy v průběhu jejich pracovní 
směny a řídí se Vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., a Kolektivní smlouvou 
školy. 

Finanční normativ sleduje a upravuje vedoucí školního stravování v souladu 
s novelou Vyhlášky MŠMT 463/2011 a Vyhláškou MŠMT 84/2005 Sb., o 
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích. 

 

Aktualizované  ceny  od  1.9.2016 

Druh  jídla     cena 

Snídaně, přesnídávka    25,- Kč 

Oběd       27,- Kč 

Večeře      27,- Kč 

 

 

Vypracovala: Šišáková Helena, vedoucí školního stravování. 

http://www.sosbzenec.cz/
http://www.sosbzenec.cz/

