
Provozní řád jídelny KDS 
 

A/ Společná ustanovení 

Jídelna KDS jako provozovatel stravovacích služeb zabezpečuje školní stravování pro ubytované studentky 
v KDS a stravovací služby dalším subjektům.  

Školní stravování se řídí výživovými normami (dle vyhl.č.107/ 2008 Sb.). 
Strávníci v jídelně zachovávají klid a hygienicko-estetická pravidla pro stolování, jejich porušení může vést 

k vykázání z prostor určených pro stravování. Strávníci obsazují pouze místa pro ně určená.  
Žádáme všechny strávníky, aby si před vyzvednutím jídla řádně umyli ruce (buď v umývárně v přízemí, nebo 

v jídelně vpravo od klavíru).  
Dohled nad nezletilými žáky vykonávají pracovníci jídelny s možností přivolat pedagogického pracovníka KDS.  
 

Výdejní doby jídel:  

 

 

 
 

B/ Stravování studentek ubytovaných v KDS 

KDS zajišťuje celodenní stravování. Ubytování v KDS je z finančních důvodů (dotace, režijní náklady) na 
stravování vázáno – každá studentka je povinna odebrat denně teplé jídlo a k tomu alespoň jedno studené. Pokud se 
studentka nebude v KDS stravovat, může jí být pobyt v domově ukončen. 

Studentka obdrží stravenky na základě stvrzenky o zaplacení a na platnou podepsanou stravenku se jí vydá 
jídlo. Za ztracené stravenky se náhrada nevydává. V případě, že dívka opouští z jakéhokoliv důvodu KDS, odhlásí si 
stravu do 9. hodiny předchozího dne a vrátí stravenky. Neodhlásí-li si stravu včas, stravné se jí neodečítá. Výše 
finančního normativu od září 2017:  

 

►snídaně (vč. přesnídávky) 20,- Kč       ►oběd 32,- Kč      ►večeře 28,- Kč 
 

Páteční „balíček na cestu“ je v ceně součtu oběd+večeře. Obsahuje zpravidla bagetu, ovoce či zeleninu nebo 
vhodnou tekutinu na cestu.  

V jídelně se studentky chovají slušně a ukázněně, chodí přiměřeně oblečeny a podřizují se pokynům 
vychovatelek a zaměstnancům kuchyně. Z jídelny nesmí děvčata odnášet žádné nádobí ani příbory. S potravinami 
zacházejí děvčata hospodárně. 

 

C/ Stravování studentů jiných škol a školských zařízení a cizích strávníků - pouze obědy 

Při vstupu do budovy je nutné prokázat se platnou průkazkou strávníka. Do prostor KDS není povoleno vodit 
další cizí osoby.  

Jídelna KDS je přístupná strávníkům s aktuálně platnou stravenkou nejdříve 15 min před řádnou výdejní 
dobou, strávníci jsou povinni opustit jídelnu nejpozději 15 min po řádné výdejní době.  

Stravu si přihlašují individuálně u vedoucí jídelny, platí v hotovosti předem. Stravenky je možné zakoupit 
v pondělky a čtvrtky od 13,00 do 15,00 hodin a odhlásit nejpozději v 9 hodin předchozího pracovního dne. 

Cena stravenek pro studenty vykázané v zahajovacím výkazu jídelny KDS je shodná s výší finančního normativu 
na nákup potravin podle vyhlášky č.107/ 2008 Sb. Aktuálně stanovená výše finančního normativu v KDS od září 2017:  
 
 
 

 
 
 
Schváleno dne 28. 8. 2017 
 
 
 
Vedoucí jídelny: Jana Šanderová    Ředitelka domova: Mgr. Petra Kleinwächterová 

Snídaně po-pá Obědy Večeře po-čt 

6,50 - 7,30 
po-čt  12,30 – 15, 00 

pá  12,00 - 13,30 
18,30 – 19,00 

Strávníci: Finanční normativ: 

studenti SŠ, VOŠ 32,- Kč 

zaměstnanci (smluvní) 33,- Kč 

cizí 60,- Kč 


