Základní škola a mateřská škola Stěžery, Lipová 32, 503 21 Stěžery
Provozní řád školní výdejny
Č.j.: ZŠ/131/2015
Spisový znak:
Změny:

Účinnost od: 1. 9. 2015
Počet příloh: 1

Školní výdejna se řídí vyhláškou MŠMT „O školním stravování" č. 107 / 2005 Sb., z 1. 4. 2005
ve znění pozdějších předpisů.
Stravné
Stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny p. Homolkové, a to vždy každé druhé úterý
v měsíci na aktuální měsíc. Bezhotovostním převodem, a to vždy do 20. dne v měsíci na
následující měsíc na číslo účtu 0181877572/0300 a variabilní symbol si vyzvednete u vedoucí
školní jídelny. Případné přeplatky se převádějí do příštího měsíce. Po skončení docházky dítěte do
ZŠ se přeplatek vrací v hotovosti nebo na účet. Pro bezhotovostní styk se musí zažádat o vrácení
peněz a zvolit formu vrácení. V případě vratky na účet, je nutné sdělit číslo účtu.
Přihlašování a odhlašování stravy
Strava se odhlašuje a přihlašuje buď u výdeje p. Pencákové nebo telefonicky na čísle 774 866572.
Obědy lze odhlásit též osobně v MŠ u vedoucí školní jídelny p. Homolkové nebo telefonicky na
čísle 604 796 966 nebo 731 456 360, nejpozději 24 hodin před stravováním.
Každý zástupce dítěte má možnost vyzvednout si oběd ( při nepřítomnosti dítěte ve škole)
ve výdejně v časovém rozmezí od 11.15 – 11.30 nebo od 13.00 – 13.15 hodin.
Stravu v jídlonosičích lze vyzvednout v jídelně do 15.10 hodin.
Pokud nebude tento čas dodržen, bude v 15. 15 hodin oběd likvidován jako odpad.
Výdej jídla do jídlonosičů je možný pouze první den nemoci dítěte. Za jídlo vydané do jídlonosiče
si každý strávník (zákonný zástupce) zodpovídá sám.
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v chodbě na nástěnce, v jídelně a na webových
stránkách školy www.zsmsstezery. Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé
a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky 107 / 2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dotazy a připomínky přijímá vedoucí školní jídelny p. Homolková, případně ředitelka školy.

Mgr. Jaroslava Pavlů
ředitelka školy

Příloha č. 1
Cena obědů
Strávníci 7 - 10 let
oběd

18, 00 Kč

________________________________
celkem

18, 00 Kč

Strávníci 11 – 14 let
oběd

20, 00 Kč

________________________________
celkem

20, 00 Kč

Strávníci 15 a více let
oběd

22, 00 Kč

_______________________________
celkem

22, 00 Kč

Zaměstnanci

21, 00 Kč

Cizí strávníci
dětský oběd

19, 00 Kč

celkem

32,00 Kč

režie

13 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém dosáhnou
příslušného věku.

