Směrnice pro stravování cizích strávníků ve ŠJ ZŠ Chrast
(dle zřizovací listiny, hostinská činnost)

Školní jídelna se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a pracovní hygieny;
Vyhláškou č. 84/2005 ze dne 14.2.2005, Vyhláškou č. 107/2005 Sb. a nařízením Evropského
parlamentu a Rady Es. 852/2004 o hygieně potravin.
Platby stravného se provádí bezhotovostním převodem na účet ZŠ v Komerční bance
Chrast číslo účtu 43-4974160297/0100, nebo hotově při objednávce stravy minimálně
1 den předem.
Na platby převodem je nutné zřídit trvalý příkaz s odchozí platbou vždy 15.dne předchozího
měsíce. Z důvodu identifikace dostane každý strávník své evidenční číslo, které bude
zároveň variabilním symbolem při placení na účet.
Pokud platba nebude zaplacena včas, bude strávník ze stravování vyloučen a bude požadována finační náhrada. Zaplacené obědy v době nepřítomnosti je nutné si od – do odhlásit.
Vzniklé přeplatky budou vráceny dle typu platby l x ročně a to vždy k 30.6. daného
roku. Strávník pro tento účel nahlásí číslo svého účtu.
Cena stravného je stanovena dle cenové kalkulace / příloha č. l/ na 59,- Kč l oběd.
Trvalý příkaz 59,- x 22 dní = 1.298,- Kč/měsíc.
Cizí strávníci mohou odebírat každý den pouze oběd č.l.
Obědy se musí přihlašet a odhlašet nejpozději den předem.
Výdejní doba je z důvodu hygienických norem pro školní stravování pro cizí strávníky
pouze od 10.45 hod. do 11.30 hod. V 11.30 hod. musí být jídelna prázdná pro žáky školy.
Výdej stravy je možný pouze do čistých vlastních jídlonosičů. Strávník přihlášením oběda
souhlasí s tím, že školní jídelna ručí za kvalitu odebrané stravy pouze po naplnění do
jídlonosiče.
Strávníkům je vydáván kompletní oběd.
Do školní jídelny, kuchyně a přilehlých prostor je zákaz vstupu zvířat, dětských kočárků
a jízdních kol.
Sestavování jídelníčku 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.
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