Základní škola Čeladná, příspěvková organizace
739 12 Čeladná 551

Provozní řád školní jídelny
Vedoucí ŠJ: Ivana Huserová
Hlavní kuchařka: Ivana Toflová
Telefon: 558 684 114
1) Zásady provozu školní jídelny
-

provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování
žáci se řídí pokynypedagogického dozoru, vedoucí ŠJ a hlavní kuchařky
polévku a nápoje si strávníci nabírají sami do připraveného nádobí
nesnědené jídlo strávník vrací spolu s použitým nádobím na určené místo
z jídelny nelze jídlo vynášet

2) Provoz ŠJ
- výdej obědů probíhá : 10.40 – 13.40 hodin
- vydává se na základě zakoupených čipů, který strávník přiloží k terminálu
- první den nepřítomnosti dítěte ve škole, má dítě na oběd nárok, zákonný
zástupce jej může odnést v jídlonosiči
- další dny nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd dítě nemá
3) Výše stravného
- je určena v těchto kategoriích : děti 7 - 10 let
děti 11 - 14 let
děti 15 a více let
cizí strávníci

23Kč
25 Kč
26 Kč
77 Kč

4) Placení stravného
- výběr v hotovosti probíhá poslední dva dny v daném měsíci, na měsíc příští
- bezhotovostním převodem na účet školy č. 181418130/0300, v.s. číslo čipu,
nejpozději k 31.dni měsíce předchozího, platí se zálohově 460.- 1. - 4. tř.
500,- 5. - 9. tř
5) Přihlášky ke stravování
- se podávají osobně u vedoucí školní jídelny
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6) Odhlášky ze stravování
- telefonicky 558 684 114, nebo osobně do 14 hodin, předchozího dne
- nejpozději lze odhlášku provést do 7.30 hodin, téhož dne(v případě nemoci)
- v případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte je zapotřebí dítě odhlásit nejen ze
školy,ale i ze školního stravování, pokud tak neučiníte bude vám účtován příplatek za
nedotovaný,neodhlášený oběd(včetně režijních a mzd. nákladů)
7) Výdejní čip
- čip se prodává za 85 Kč,formou zálohy, u vedoucí ŠJ, po přihlášení ke
stravování,
- v případě ukončení stravování, lze čip vrátit, pokud nebude poškozen
8) Vyúčtování stravného
- při hotovostním výběru probíhá automaticky z měsíce na měsíc
- při bezhotovostním styku je vyúčtování provedeno na konci školního roku,
během prvního měsíce letních prázdnin
9) Doba prázdnin
- v této době jsou strávnící automaticky odhlášeni
10) Jídelníčky
- jsou vyvěšeny v jídelně a u vchodu do jídelny a na webových stránkách školy
11) Dotazy
- připomínky a dotazy řešíme přímo u vedoucí škol. jídelny a hlavní kuchařky

V Čeladné 31.8.2018
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