ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem ŠJ, určené ke
stravování žáků a zaměstnanců školy. Provoz se řídí vyhláškou 137/2004 Sb., 107/2005 Sb.
a nařízením Evropského parlamentu a Rady Es č. 852/2004 o hygieně potravin.
-

Přihlášky a odhlášky stravy se provádí den předem do 14.00 hod.
Odhlašování pouze z důvodu nepřítomnosti ve škole.

Výše stravného a finační norma činí:
- 1. kategorie
7 – 10 let
- 2. kategorie
11 – 14 let
- 3. kategorie
15 a více let
+ zaměstnanci

18,- Kč
20,- Kč
20,- Kč

- Odebírání obědů je podle vyhlášky o školním stravování pravidelné, to znamená,
že strávníci si musí přihlásit k odebírání obědů celý týden, nebo jen některé
dny v týdnu, ale pravidelně, nelze se přihlásit jen na některé obědy.
- Platby stravného se provádí bezhotovostním převodem na účet ZŠ
v Komerční bance Chrast číslo účtu 43-4974160297/0100 .
Je nutné zřídit trvalý příkaz ze svého bankovního účtu s odchozí platbou
vždy 15.dne předchozího měsíce. Tzn., že například první platba na září
bude provedena 15.srpna toho roku. Z důvodu identifikace dostane každý
strávník své číslo, které bude zároveň variabilním symbolem při placení
na účet. Pokud platba nebude opakovaně zaplacena včas, bude strávník ze
stravování vyloučen.
Upozorňuji , že platba na hotovosti v pokladně KB je zpoplatněna 50,- Kč.
Zaplacené obědy v době nemoci je nutné si odhlásit. Neodhlášené propadají
/zákon č. 561/2004 Sb./.
- Objednávání stravy lze po dohodě s vedoucí ŠJ i po internetu (nutno dojít si
pro kód k vedoucí ŠJ p. Svobodové).
- Vzniklé přeplatky budou strávníkům vráceny na jejich konta l x ročně a to vždy
k 30.6. daného roku. Rodiče pro tento účel nahlásí číslo svého účtu.
Stanovená částka k trvalému příkazu, finačí norma :
- l. kategorie
7 – 10 let průměr 20 dnů x 18,- Kč
- 2. kategorie
11 – 14 let průměr 20 dnů x 20,- Kč
- 3. kategorie 15 a více let průměr 20 dnů x 20,- Kč

=
=
=

360,- Kč
400,- Kč
400,- Kč

Nově budou obědy vydávány od října 2009 čipem, který se přiloží na čtecí zařízení.
Čip si musí každý strávník zakoupit u vedoucí ŠJ, cena 115,- Kč /l kus. Ten bude
Vašim majetkem po celou dobu školní docházky. Při ztrátě je nutno zakoupit čip nový.
Pouze při ukončení školní docházky můžeme vykoupit čip zpět.
-

-

Ve dnech úterý a čtvrtek je možná volba mezi dvěma jídly. Přičemž oběd č. l se
nemusí přihlašet. Ten kdo bude chtít oběd č. 2 se musí přihlásit den předem
do 14.00 hod. u vedoucí ŠJ, nebo po internetu.
Výběr jídla č. 2 lze po dohodě s vedoucí ŠJ i po internetu (nutno dojít si pro
kód k vedoucí ŠJ p. Svobodové)
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-

-

-

Výdejní doba je od 11.15 hod. – 13.30 hod.
Včas neodhlášenou stravu si strávníci (i zákonní zástupci) mohou vyzvednout
pouze první den nepřítomnosti ve škole, do vlastních jídlonosičů, v žádném
jiném případě se oběd mimo jídelnu nevydá! (Školský zákon č. 561/2004 Sb.
§ 122 odst. 2 ….. má dítě nárok na školní /dotované/ stravování pouze po dobu
pobytu ve škole).
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně polévek, masa a příloh. Vydané
jídlo je určené ke konzumaci v jídelně, strávníci je nesmí odnášet mimo místnost.
Do ŠJ, kuchyně a přilehlých prostor je zákaz vstupu nepovolaných osob, zvířat,
dětských kočárků a jízdních kol.
Sestavování jídelního lístku se řídí závaznými normami pro školní stravování,
zásadami zdravé výživy, dodržováním spotřebního koše vybraných potravin a
přísnými hygienickými specifickými předpisy.
Telefon ŠJ 469 667 344 – možnost odhlásit oběd, informace a dotazy týkající
se školního stravování.

………………………………
Marie Svobodová
vedoucí ŠJ

V Chrasti dne 18.9.2009

…………………………..
Mgr. Lenka Budínská
ředitelka školy

