Provozní řád školní jídelny
Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace
IČO: 704 999 69, Adresa: Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice, Číslo účtu ŠJ: KB 115-4697900217/0100
Vedoucí ŠJ: Jarmila Zimová
1. Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienických předpisů. Jídelníček je
sestavován na základě zdravé výživy, dodržování spotřebního koše, vybraných potravin a finančního limitu.
2. Provoz školní jídelny
Provozní doba
6:30 – 14:30 hodin
Výdejní doba pro cizí strávníky
11:00 – 11:30 hodin
Výdejní doba pro děti a zaměstnance
11:30 – 14:00 hodin
Pokud zákonný zástupce doprovází dítě na oběd, může na ně čekat pouze mimo prostor jídelny.
3. Ceny stravného
Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věkové hranice stanovené podle
vyhlášky 107/2005 Sb. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.
Stravné v MŠ
Přesnídávka
Oběd
Svačinka

děti do 6 let včetně děti od 7 let
10,- Kč
10,- Kč
17,- Kč
20,- Kč
9,- Kč
9,- Kč

Stravné v ZŠ žáci 6 až 10 let žáci 11 až 14 let žáci 15 a více let
Svačinka
15,- Kč
18,- Kč
18,- Kč
Oběd
25,- Kč
27,- Kč
28,- Kč
Cizí strávníci 70,- Kč
4. Platba stravného
a) souhlasem k inkasu
b) platebním příkazem
c) v hotovosti u vedoucí ŠJ

KB 115-4697900217/0100
KB 115-4697900217/0100

Při zahájení nového školního roku zaplatí strávníci co nejdříve zálohu na stravování. Dále se platí zpětně do 20. dne
každého měsíce (říjen až červen). Vyrovnání přeplatků probíhá na konci školního roku na nahlášený účet, nebo hotově
u vedoucí ŠJ. Pozn.: variabilní symbol bude strávníkovi přidělen u vedoucí ŠJ.
Jednorázová záloha: MŠ 900,- Kč, ZŠ obědy 700,- Kč, svačinky 400,- Kč, cizí strávníci 1600,- Kč
5. Přihlašování a odhlašování stravy
Dítě/žáka ke stravování přihlásí zákonní zástupci podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Pokud zákonní zástupci
chtějí ukončit stravování dítěte, odhlásí písemně u vedoucí ŠJ. Při nepřítomnosti strávníka se jídlo přihlašuje a odhlašuje
den předem do 14.00 hodin na tel.: 519 324 228 nebo e-mailem: jidelna@zsvlasatice.cz.
Za neodebranou stravu se neposkytuje náhrada. Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský
zákon č. 561/2004 Sb.§ 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pouze v první den nemoci, kdy zákonný zástupce dítě
odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.). Jídelníček je vyvěšen v jídelně, budově ZŠ a na webových stránkách školy.
6. Dozor
Děti ve školní jídelně se řídí pokyny pedagogického dozoru nebo zaměstnanců školní jídelny.
7. Dotazy, připomínky
Připomínky, případné dotazy směřujte na vedoucí ŠJ.
Platnost od 1. září 2019

Jarmila Zimová, vedoucí ŠJ

