Vnitřní řád školní jídelny
Platby


Škola zabezpečuje obědy žákům po dobu jejich pobytu ve škole, vyhláška
č. 107/2005 Sb.



Prodej obědů v době pokladních hodin PO–PÁ (7–10 hodin), vždy jeden den dopředu



Možno platit zálohově na dva měsíce, delší doba po domluvě s rodiči



Prodej obědů na nový měsíc možno již v průběhu přecházejícího měsíce.



Platby obědů se provádí v hotovosti popř. inkasem z účtu



Každý strávník je povinen zakoupit čipovou kartu, kterou se prokazuje u výdeje
oběda. Strávníci, kteří nebudou mít s sebou čipovou kartu, jsou povinni vyčkat u
vedoucí školní jídelny, aby ověřila, zda má strávník zaplacené obědy. Náhradní kartu
na výdej možno vyzvednout od 7–10 hodin u vedoucí školní jídelny. Při ztrátě
povinnost zakoupit novou čipovou kartu

Přihlašování a odhlašování obědů


Každý strávník, který se bude stravovat ve školní jídelně, je povinen vyplnit přihlášku
ke stravování



Odhlášení oběda je možné telefonicky do 7.30 hodin ráno nebo den dopředu,
nejpozději do 14. hodin. Obědy se odhlašují na tel. čísle 474 629 221 nebo internetem



Pro objednání a ohlašovaní stravy přes internet nutno mít uživatelské jméno a heslo,
obdržíte u vedoucí školní jídelny



Peníze za odhlášené obědy se převádějí do platby na další měsíc



Rodiče nahlásí včas ukončení nemoci dítěte a popřípadě zruší odhlášené obědy



Plánované akce (celodenní výlety, ředitelské volno, prázdniny, svátky, atd.) nutno
obědy odhlásit, není nárok na zvýhodněnou cenu



Přeplatky za stravné budou vráceny 1× ročně k 30. 6. na bankovní účet. Strávníci, kteří
platí inkasem, nebo hotovostně, u vedoucí školní jídelny

Výdej obědů


Výdej obědů probíhá pro první stupeň v dolní jídelně od 11.45 hodin do 13.45 hodin.



Výdej obědů pro druhý stupeň a některé družinové strávníky v horní jídelně PO–ST,
PÁ od 13 do 14 hodin, ÚT a ČT 12. 30–14 hodin



V případě dřívějšího odchodu strávníka (např. lékař, nevolnost, zájmové činnosti)
bude oběd vydán strávníkovi v dolní jídelně od 11.45 hodin do 13.45 hodin. Prosíme
vyčkat příchodu paní kuchařky



První den neplánované nemoci má strávník nárok na oběd do jídlonosiče, další dny
nemoci je povinností odhlásit stravu. Neodhlásí-li ji, bude strávníkovi doúčtována plná
cena oběda. Výdej do jídlonosiče zajištěn od 11.45 hodin do 12.30 hodin v dolní
jídelně (vyčkat příchodu p. kuchařky).



Zákaz vynášení potravin, strava výhradně určena pro spotřebu ve školní jídelně
Výjimku tvoří kusové doplňky oběda (např. ovoce).



Strava bude vydána vždy jen za přítomnosti pedagogického dohledu nebo pod
dohledem zaměstnance školní jídelny.



V době konzumace oběda je zakázána přítomnost cizích osob, které se v jídelně
nestravují



Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny, dále k nahlédnutí na
www.strava.cz. Strávník má nárok vždy jen na jeden doplněk stravy např. ovoce,
jogurt, zeleninový salát. Doplňky stravy jsou dopsány na jídelní lístek vždy tentýž den.

Pokladní hodiny
Pondělí

7–10 hodin

Úterý

7–10 hodin

Středa

7–10 hodin

Čtvrtek

7–10 hodin

Pátek

7–10 hodin

Cena oběda
7–10 let

21 Kč

11–14 let

24 Kč

15 let a více

30 Kč

Zaměstnanci

22 Kč + 8 Kč z FKSP

Plná cena oběda činí 60 Kč. Čipová karta stojí 50 Kč.

