Zkrácená verze vnitřních směrnic ŠJ
Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR číslo 107/2005 Sb. o
školním stravování.
1. Výdej stravy:
výdej dopolední svačin: na Lidické ulici přípr. roč. 8:40 – 8:50 hod, 1. - 3. třída 9:35- 9:50 hod.,
na Dlouhé ulici 4. – 9. třída 9:35 – 9:50 hod.
výdej obědů: 11:30 – 13:45 hod.
výdej odpoledních svačin v družině: 14:00 – 14:30 hod.
Strava se vydává bezkontaktní čipy (BČ), za které se platí záloha 120,-Kč. V případě ztráty
nebo zapomenutí se vystavuje náhradní stravenka v jídelně na objednávkovém terminálu,
v kanceláři vedoucí ŠJ. Pokud dítě zapomene 2x do měsíce BČ je náhradní stravenka zdarma,
každá další stojí 3 Kč. Pokud rodiče doprovázejí dítě na stravování, mohou na ně čekat
pouze mimo jídelnu. Jídlo do jídlonosiče se vydává bočním vchodem do kuchyně (nelze je
vydávat přes výdejové okno ve ŠJ).
2. Svačinky
Pro všechny žáky se připravují dopolední i odpolední svačiny. Žákům chodícím na ulici
Lidická se roznášejí dle seznamu přihlášených strávníků na daný den. Pro žáky chodící na
ulici Dlouhá se svačiny vydávají ve školní jídelně. Pokud dítě zapomene BČ, náhradní
stravenku si může vystavit na objednávkovém terminále v jídelně. K svačině si žáci mohou
zakoupit také bagetu vyrobenou ve školní jídelně za 35 Kč.
3. Přihlašování a odhlašování
Žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky, která platí jeden školní rok. Pokud
rodiče chtějí ukončit stravování dítěte, odhlásí je písemně u vedoucí ŠJ. Automaticky budou
z evidence strávníků vyřazeni pouze žáci, kteří končí v daném školním roce povinnou školní
docházku. Při nepřítomnosti strávníka se jídlo odhlašuje i přihlašuje den předem do
14:00 hod. Strávníci mají možnost výběru ze dvou obědů. V jídelně je terminál na jejich
objednávání, které se provádí jeden den předem do 14:00 hod. Rodiče mohou objednávat
telefonicky na tel. čísle 519 424 262 nebo přes internet (informace u vedoucí ŠJ). Pokud
strávník nezvolí druhé jídlo, bude mu automaticky objednáno jídlo pod číslem 1. Jídelníčky
jsou vyvěšeny před jídelnou, v jídelně, před kanceláří vedoucí ŠJ a ve školní družině. 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 za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy
rodič dítě odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb). Pokud mají rodiče zájem odebírat pro
dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda, tj. 55 Kč.
O neodebrané stravě se rodiče mohou informovat u vedoucí ŠJ.
4. Hrazení stravného a) inkasním příkazem - jednorázová záloha na začátku stravování
Obědy 6 – 15 let: 500 Kč platba měsíc nazpět
Svačinky: 300 Kč platba měsíc nazpět
b) v hotovosti u vedoucí ŠJ – posledních 5 pracovních dní v měsíci
v čase od 7:00 – 11:30 hod.
- strávníci platí měsíc předem.
V případě, že není stravné uhrazeno včas, není žákovi jídlo v ŠJ poskytnuto.

5. Ceny stravného
Dopolední svačiny pro 0. – 9. ročník: 14 Kč.
Obědy pro 6-ti leté: 19 Kč, pro 7 až 10 let: 20 Kč, pro 11 – 14 let: 21 Kč, 15 let a více 23 Kč
Odpolední svačiny pro 0. – 9. ročník: 14 Kč.
Cizí strávníci 55 Kč, tato cena platí i pro děti v době jejich nemoci.
6. Děti se řídí v ŠJ pokyny pedagogického dozoru nebo zaměstnanců ŠJ.
Dozor může požádat v případě pochybností o degustační porci (pokud se v jídelně
nestravuje). O případných nedostatcích se sepíše za přítomnosti vedoucí ŠJ a vedení školy
zápis, který se zaeviduje do došlé pošty. V kuchyni je k dispozici digitální teploměr
a digitální váhy na případnou možnost převážit a změřit danou porci.
7. S veškerými záležitostmi týkajícími se školního stravování se prosím obracejte nejdříve
na vedoucí ŠJ. V případě nespokojenosti s odpovědí je možnost obrátit se na ředitele ZŠ.
Platnost od 1. června 2017.
Iveta Sedláková, vedoucí ŠJ

