VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
-------------------------------------------------ADRESA : Základní škola, Chrudim
ŠKOLNÍ JÍDELNA
U Stadionu 756
537 03 Chrudim 3

TELEFON 469669647
MOBIL 721110963

V Chrudimi dne 3.1.2018
Školní jídelna se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107 ze dne 13. 3. 2008
a Vyhláškou 147/98 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů z 1.3.2004.
Žák ZŠ je zařazen do evidence strávníků na základě vyplněné a podepsané
přihlášky zákonným zástupcem.
STRAVNÉ se hradí předem a to:
-sporožirem / vždy k 15. předchozího měsíce /
-z účtu / k 18. předchozího měsíce /
-v hotovosti / v kanceláři ŠJ, nejpozději k 20. předchozího měsíce /
Pokud nebude stravné na následující měsíc do těchto termínů uhrazeno, nemá
žák od prvního dne následujícího měsíce nárok na výdej stravy a bude zablokován
až do zaplacení.
Změnu placení musí strávník nahlásit písemně u vedoucí ŠJ.
VÝŠE STRAVNÉHO :
strávníci 7 - 10 let
strávníci 11 - 14 let
strávníci 15 a více let

platba
25,-Kč
28,-Kč
30,-Kč

finanční norma
16,- až 32, -Kč
19,- až 34, -Kč
20,- až 37, -Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém
dosahují příslušného věku.
V případě zvýšených nákladů na cenu potravin v průběhu školního roku, může
ředitel školy změnit cenu stravného vždy od 1. dne následujícího měsíce. Tuto
skutečnost oznámí v předstihu 14 dní prokazatelným způsobem (webové stránky
školy, žákovské knížky ) zákonným zástupcům žáků.
VÝDEJ OBĚDŮ : od 11.30 do 14.00 hod.
Výdej do jídlonosičů od 11.30 do 14.00 hod. Výdej obědů je na stravovací
karty, které zakoupíte za 36,- Kč v kanceláři ŠJ. Tyto karty platí po celou dobu
školní docházky. Při ZTRÁTĚ karty se musí dítě ihned přihlásit v kanceláři ŠJ.
Pokud se karta nenajde, bude mu vystavena nová za výše uvedený poplatek. Při
ZAPOMENUTÍ karty se musí dítě rovněž přihlásit v kanceláři ŠJ, kde vedoucí
musí ručně zaznamenat výběr obědu do počítače, což zdržuje výdej .

VYÚČTOVÁNÍ stravného na konci školního roku:
a/zůstatek peněz na kontě strávníka se převede do následujícího školního roku
b/při ukončení docházky se vrací v hotovosti nebo na účet
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK je ráno do cca 7.30 hod. /dle rezervy dětí/
telefonicky nebo přes internet do 7.25/www. strava.cz / . Odhlášky se zadávají
od -do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny . Odhlášené
obědy jsou odečteny z konta strávníka následující měsíc. Trvalé odhlášení
strávníka ze stravování musí jeho zákonný zástupce písemně potvrdit u vedoucí
ŠJ.
NEMOC je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd. Pouze první
den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. Zaměstnanci nemají v
době nemoci nárok na oběd.
Obědy jsou strávníkům v září automaticky přihlášeny!!! Ten, kdo se nebude
chtít stravovat od prvního dne, musí si obědy odhlásit!!! / přes internet,
telefonicky, na záznamník nebo osobně u vedoucí ŠJ/.
PRÁZDNINY a školy v přírodě jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.
Soustředění a ostatní školní akce si každý odhlásí sám.
JÍDELNÍ LÍSTEK a ostatní informace jsou vyvěšeny ve školní jídelně a na
internetu. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním
košem vybraných potravin.
DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.
Dozor v jídelně v době stravování vykonávají pedagogičtí pracovníci školy.
Zpracoval :Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy
TENTO ŘÁD VSTUPUJE V PLATNOST 3. 1. 2018

