Vnitřní řád školní jídelny
Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit vnit řním řádem.
Tento řád vychází z vyhlášky č.107/2008Sb. o školním stravování, vyhlášky č.84/2005Sb.
o nákladech na závodní stravování, vyhlášky č.137/2004 o hygienických po žadavcích
na stravovací služby a na řízení ES č.852/2006.
Školní stravování je strava dotovaná státem, žáci a zaměstnanci hradí pouze finan ční
normativ na nákup potravin, režijní a mzdové náklady hradí stát.
Na dotovanou stravu mají strávníci nárok pouze ve dnech školního vyu čování
a je určena k přímé spot řebě ve školní jídelně.
1. Ke stravování ve školní jídeln ě se může přihlásit žák ZŠ, žák MŠ, pedagogický pracovník,
nepadegogický zaměstnanec školy a cizí strávník.
2. Stravování se poskytuje za úhradu v hotovosti nebo trvalým příkazem předplatně
do 25.stávajícího měsíce na měsíc následující.
Při neplacení stravného v termínu bude strávník vyloučen.
3. Ceny stravného jsou stanoveny podle věkových kategorií:
MŠ 3-6 let
MŠ 7 let
ZŠ 7-10 let
ZŠ 11-14 let
ZŠ 15 a více let

37,00
40,00
23,00
25,00
27,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle věku, který dosáhnou v pr ůb ěhu školního roku (1.9. - 31.8.)
4. Výdej obědů
pro cizí strávníky

v
v
v
v

ZŠ
MŠ
ZŠ
MŠ

11,00
11,30
11,30
10,30

-

12,45
12,15
12,00
10,45

hod.
hod.
hod.
hod.

Odpolední svačiny se budou vydávat v dob ě od 14,30 hodin ve výdejnách MŠ.
5. Stravné se odhlašuje pracovní den předem do 12,00 hodin:
telefonicky na čísle
326784254
osobně v kanceláři vedoucí ŠJ
jidelna.zs.knezmost@seznam.cz
na e-mailové adrese
při zadání e-mailové adresy na:
www.strava.cz
Ve vyjímečných případech (náhlé onemocnění) se odhlašuje stávající den do 7,00 hodin
pouze telefonicky na čísle 326784254.
V době omezeného provozu MŠ se stravné odhlašuje pracovní den předem do 8,00.hodin.
Při onemocnění má žák nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci (na další dny je nutné odhlásit),
zaměstnanec má nárok na dotovanou stravu pouze v přítomnosti na pracovišti delším než 3hodiny.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
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Jídelníček je vyvěšen ve výdejně ZŠ, na nást ěnkách v MŠ, na internetových stránkách školy a na www.strava.cz.

Platnost vnit řního řádu od 1.10.2013

Hana Hemzalová
vedoucí ŠJ

Mgr Michaela Černá
ředitelka ZŠ

