Školní jídelna-Vnitřní řád
Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků ZŠ, zaměstnanců ZŠ a cizích strávníků.
Výdej pro cizí strávníky probíhá každý den od 11.00. do 11.30 hod ve vyhrazených prostorách.
Přihlašování obědů
-zákonný zástupce přihlásí nezletilého strávníka ve školní jídelně ke stravování písemnou formou,
tj. Přihláškou ke stravování, opatřenou podpisem toho, kdo stravování objednává. Strávník, který neoznámí ukončení
stravování, pokračuje automaticky v dalším školním roce. První a poslední den školního roku jsou všichni
strávníci hromadně odhlášeni. Kdo má zájem, může si oběd přihlásit v kanceláři ŠJ.
- přihlášení stravování je možné 24 hod. před jeho zahájením
-každý strávník je povinen při přihlášení zakoupit bezkontaktní čip na výdej a objednávání stravy
(mimo 1. a 2. ročník na výdejně v Tržní ul.). Dojde-li k jeho ztrátě či zničení, je povinností zakoupit si nový.
V jídelně se strávníci řídí pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled a pracovníků zařízení
školního stravování. Dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.
Do školní jídelny je povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům, kteří se zde stravují!!
Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4
odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Jídelní lístek je vždy v dostatečném předstihu vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
Změna jídelníčku je vyhrazena. Odběr obědů do jídlonosičů pro žáky je možný pouze v době nemoci.
Ceny obědů od 1.3. 2022
Žáci

6 – 10 let
11 – 14 let
nad 15 let

27 ,- Kč
31,- Kč
35,- Kč

Do finančních normativů jsou strávníci zařazováni v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (1.9. -31.8.)
Cena oběda včetně režijních nákladů :
potraviny
věcná režie
osobní režie
zisk
CELKEM

35,- Kč
10,- Kč
30,- Kč
7,- Kč
82,- Kč
Placení obědů

Placení obědů je možné těmito způsoby : 1) Bankovní účet (svolení k inkasu) č.ú. 3467560267/0100
2) Poštovní poukázkou na účet školy č.ú. 3467560267/0100
Stravné na následující měsíc je nutno uhradit vždy nejdéle do posledního dne předchozího měsíce !!!!!! –
v opačném případě nebude oběd strávníkovi vydán !!!!!
Stravné je účtováno zálohově a případné odhlášky budou vždy odečteny ze zálohy na další měsíc.
Vznikne-li přeplatek na stravném ke konci škol. roku je automaticky převeden na září následujícího školního roku.
U žáků, kteří končí školní docházku-bude v červenci vyrovnán.
Odhlašování obědů
Odhlašování obědů je možné : na tel.č. 380 421 287

na e-mail : martina.soukupova@zsnetolice.cz

nebo na www.strava.cz. Přihlašovací údaje na tento portál obdrží strávník v kanceláři vedoucí ŠJ.
Při plánované nepřítomnosti (návštěva lékaře, soutěže atd.) nutno odhlásit den předem do 13.00 hod.
Jedná-li se o plánovanou akci školy s více žáky (výlety) – je potřeba obědy odhlásit
nejdéle 3 dny předem do 13.00 hod.
V případě neplánované nepřítomnosti - akutní nemoci – možno odhlásit ráno týž den do 7.15 hod.!!!
Strávník má dle zák.č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. nárok odebrat oběd v době pobytu ve škole,
eventuelně první den neplánované nepřítomnosti ve výši finančního limitu. Další dny nepřítomnosti je povinen
strávník(zákonný zástupce) stravu odhlásit, jinak ji musí uhradit v plné výši, včetně režijních nákladů .
Odběr do jídlonosičů v době nemoci – pouze od 11 do 11.30 hod. Strava je určena k přímé spotřebě!
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
V době školních prázdnin a ostatního volna (např. státní svátky) jsou strávníci automaticky odhlášeni.

