STRAVOVACÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ JÍDELNY
NA NÁVSI 3 ČESTLICE
StravovacÍ řád ŠJ slouží ke stanovení pravidel školního stravování v ZŠ Čestlice , Na návsi 3

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Školní stravování zařizuje školní jídelna Mateřské školy Čestlice, dále jen ,,provozovatel“
Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančních normativů na nákup potravin, podmínky
poskytování školního stravování. Zejména podmínky pro přihlášení a odhlášení strávníků a jídel.
Organizace výdeje jídel a způsob úhrady úplaty za stravování (stravné).
Školní jídelnou se rozumí prostor pro školní stravování dětí a dospělých. Provozovatel může ve
výjimečných případech, při splnění všech požadavků v oblasti veřejného stravování, zabezpečovat
školní stravování mimo prostory školního stravování.
Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout ve školní jídelně od 11.30 do 11.45hod pouze první den
nemoci dítěte. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte emailem nebo telefonem vedoucí
školní jídelny.
Neodhlášené obědy propadají a musejí být plně uhrazeny. Jídlo se vydává pouze do nádob určených
výhradně k přepravě jídla. Jídlo vydané do jídlo nosiče je určeno k okamžité spotřebě. Za jídlo ŠJ ručí
do okamžiku výdeje.

ROZSAH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Výdej oběda je od 11:45hod - 13:15hod
Cena stravy: do 10 let 28kč (oběd 25kč + 3kč nápoje)
do 14 let 30kč (oběd 27kč + 3kč nápoje)
Pokyny k platbám: Stravné je splatné do 15.dne v měsíci na účet školní jídelny č.ú.: 246793637/0300
převodem,složenkou. Pod variabilním symbolem je číslo dítěte. Číslo dítěte je platné po dobu
docházky do dítěte do ZŠ. Hotovostní úhrada je možná v daném termínu v pokladně školky u vedoucí
školní jídelny. Měsíční platba je 600kč pro děti do 10 let a 650kč pro děti do 14 let. Do věkových
skupin jsou zařazeni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. v období od
1.9.2017-31.8.2018

VYUČTOVÁNÍ
Stravné dle skutečně projedených vždy k 31.7. daného školního roku. Dále vždy v případě ukončení
docházky dítěte do ZŠ či na vyžádání rodiče (např. při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte) je povinností
zákonného zástupce si obědy na daný den včas odhlásit. Úplné odhlášení z obědů se provádí formou
odhlášky, kterou je třeba vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ
V Čestlicích 1.9.2017

Měřičková Květuš

vedoucí ŠJ

