ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE
Provozní řád školní stravovny
Základní ustanovení
Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. a vyhláškou
ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb.. Dále se školní stravování řídí výživovými normami a rozpětím
finančního normativu na nákup potravin.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravu.
Kategorie strávníků
Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně, přesnídávku a svačinu. Cena stravného pro jednotlivé
kategorie strávníků se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.
Věková kategorie
Přesnídávka
3 - 6 let
7,- + 2,- nápoje
7 - 10 let
11 -14 let
Zaměstnanci školy
Cizí strávníci
13,Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.

Oběd
15,21,24,30,53,-

Svačina
7,-

Odhlašování stravy
Odhlášení stravy nemocného dítěte je nutné provést u třídní učitelky nebo telefonicky na tel. čísle 583 444 322
do 8:00 hod..
Plánované odhlášení stravy dítěte se provádí stejným způsobem nejpozději den předem do 8:00 hod..
Neodhlášenou stravu si rodiče vyzvednou v 12:00 hod. ve školní kuchyni.
První den nemoci má dítě nárok na stravu v ceně jeho věkové kategorie, další dny bude odhlášeno. Je možné
zakoupení oběda v ceně cizího strávníka.
Přihlášení stravy v době školních prázdnin je závazné.
Výdej stravy
Přesnídávka
Oběd
Svačina

MŠ - 8:45
pitný režim MŠ po celý den.
ZŠ - 8:50
MŠ - 11:20
ZŠ - 11:50 – 12:45
MŠ - 14:00

Dozor v jídelně vykonává určený pedagogický pracovník.
Výdej do jídlonosičů
11:15 – 11:30
Jídlo vydávané do jídlonosiče je určené k okamžité spotřebě.
Způsob úhrady stravného
Stravné lze platit:
HOTOVĚ - Stravné se vybírá zpětně a to vždy, pokud není oznámeno jinak, první pracovní den v měsíci. Přesné
datum je včas dáno na vědomí.
Stravné se vybírá ve školní jídelně v době od 7:00 do 8:00 hodin, odpoledne od 14:00 do 15:00 hodin
v kanceláři ŠJ.
BEZHOTOVOSTNĚ - Strávník či rodiče nezletilých strávníků si zřídí povolení k inkasu u svého peněžního
ústavu. Formulář k inkasu si vyzvedne zákonný zástupce u vedoucí ŠJ. Vyplněný formulář a potvrzení o zřízení
souhlasu k platbě inkasem je nutno odevzdat vedoucí ŠJ. Úhrada platby je prováděna zpětně vždy do 15. dne
v měsíci.
Pokud nebude v určené době zaplaceno, nebude strava nadále poskytována.
Provozní řád nabývá platnosti 1. září 2017
Vedoucí ŠJ
Doubravová Jitka

Ředitelka školy
Mgr.Kólová Lenka

