ZŠ A MŠ Slatina, okres Nový Jičín, příspěvková organizace školní jídelna

Provozní řád – školní jídelna
1. Ke stravování je nutné dodat vyplněnou přihlášku s podpisem zákonných zástupců.
2. Záloha na stravné výši:
- 600,- Kč děti mateřské a základní školy
- 400,- Kč zaměstnanci, důchodkyně školy
3. Stravné se platí hotově vždy za uplynulý měsíc v daném termínu, nebo převodem na účet
školy do 15. dne v měsíci. Při kontrole, že platba není uhrazena, je rodič upozorněn a
domluven termín další úhrady, který bude dodržen.
4. Po ukončení docházky v základní škole a zaplacení veškerých plateb je záloha vrácena
zpět.
5. O placení stravného jsou rodiče informování
- v MŠ a ZŠ na nástěnce a webových stránkách školy
- zaměstnanci na interní nástěnce
6. Platbou se rozumí:
- v mateřské škole – přesnídávka, oběd, svačina
- v základní škole – oběd
- důchodkyně a zaměstnanci – oběd
7. Začátek výdeje jídla:
- MŠ

- ZŠ

- ZŠ

děti do 6 let
přesnídávka cca 8:30 hodin
oběd
cca 11:30 hodin
svačina
cca 14:15 hodin
děti od 7 – 10 let
oběd
- cena
1. skupina: od 11:30
2. skupina: od 11:45

děti od 11 let
oběd

- cena

- cena
- cena
- cena

8,- Kč
18,- Kč
7,- Kč

25,- Kč

26.- Kč

jídlonosiče: výdej pouze v době od 11:00 – 11:15
8. Cena jídel – dle kalkulačního listu, který je vyvěšen v jídelně. Finanční normativ je
stanoven dle vyhlášky o školním stravování.
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9. Odhlásit a přihlásit stravu je možné den předem do 12:00 hodin.
10. Rodiče jsou povinni odhlásit žáka od druhého dne neplánované nepřítomnosti.
Žák má nárok na dotovanou stravu (hmotné zabezpečení) po dobu pobytu ve škole.
První den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole.
11. S jídelním lístkem se mohou strávníci seznámit na nástěnce ve školní jídelně, v mateřské
škole na informační tabuli a webových stránkách školy. Jídelní lístek je sestaven tak, aby bylo
dodržováno doporučení plnění pestrosti a spotřebního koše - Sbírka zákonů č. 463 ze dne 23.
prosince 2011 o školním stravování, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., ve znění vyhlášky
č. 107/2008.
12. Ve školní jídelně se mohou stravovat:
- děti MŠ – podle přihlášení
- děti ZŠ - oběd (podle přihlášení)
- zaměstnanci - dle přihlášení
- pracovnice ve školní jídelně dle přihlášení
- důchodkyně - podle přihlášení
Důchodkyně, která pracovala při odchodu do důchodu na naší škole, se stravuje za stejných
podmínek, jako ostatní zaměstnanci.
13. Ceny jídel pro dospělé strávníky – 32,- Kč (dotace 5,- Kč z FKSP)
důchodkyně – 32,- Kč (bez dotace)
14. Při neodpracování směny (např. onemocnění) nemají zaměstnanci nárok na oběd.
V takovém případě se musí opravit výdejka. Dozor jednotlivé skupiny se stravuje společně
s dětmi v jídelně za určeným stolem (za podmínky dodržení dostatečného odstupu).
Zbytky jídel jsou uschovány v uzavřené nádobě a jsou každý den likvidovány. Osoba, která
tyto zbytky odebírá, je používá pro vlastní účely ke zkompostování nebo ke krmení
zájmových zvířat.
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na informační nástěnce. Každý ze strávníků a zákonní
zástupci se mohou s tímto provozním řádem seznámit.

Ve Slatině 1. 9. 2020
Bc. Eva Bartošová
vedoucí školní jídelny

Mgr. Michaela Zezulová
ředitelka školy

