Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace
Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov

Řád školní jídelny

platný od 1.9.2018

pro ZŠ a MŠ

Ve školní jídelně se strávník ZŠ identifikuje čipem pro objednávání a výdej stravy. Každý strávník zaplatí zálohu na čip /50,Kč/, který musí při ukončení stravování vrátit, za funkční čip se vrací záloha. Při ztrátě hradí nový čip v hodnotě 50,-Kč.
Čip je nepřenosný a je platný po celou dobu stravování. Bez čipu nebude oběd vydán. Pokud strávník čip zapomene, bude mu
po ověření údajů v kanceláři ŠJ vydána náhradní stravenka pro výdej oběda (neplatí pro děti MŠ).
Výběr a výdej jídel se provádí pomocí čipu. Strávník si vybírá ze dvou druhů jídel a jídlo č.II. si objednává 2 dny předem na
objednávkovém terminálu ve ŠJ nebo přes internet na webové adrese: www.zsletnipole.cz, odkaz: školní jídelna-jídelníčekpřihlášení. Ve šj se vydávají přístupová hesla na vyžádání u VŠJ. Obědy se ze ŠJ nesmí vynášet.
Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se
podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen
odhlásit obědy. Požadujete-li oběd po dobu nemoci, musíte přihlásit oběd za plnou cenu, jinak se jedná o neoprávněně
odebrané obědy a je nutné za ně doplatit věcné a mzdové náklady.
Cizím osobám je v době výdeje obědů vstup do ŠJ ZAKÁZÁN !
Strávníci, kteří mají obědy hrazeny inkasem jsou automaticky přihlášeni po celý školní rok , a to na stravu č. 1.
Obědy je možno odhlásit a přihlásit nejpozději do 13.45 hod. na následující den. Jedinou výjimkou je pondělí, kdy je možno
stravu přihlásit a odhlásit do 7,30 hod. ráno. Oběd odhlašujeme jen z vážných důvodů /nemoc,nepřítomnost/, neoblíbenost
jídla není důvod pro odhlášení stravy. Odhlášení stravy z předem známých důvodů se snažte provést alespoň 2dny dopředu.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.
Školní obědy se vydávají od 11.50 hod. (z toho do 12,20hod současně s dětmi z MŠ ) dále jen ZŠ do 13.45 hod.
Výdej obědů do nosičů pro cizí strávníky je v 11.30 hod. – 11.50 hod. Cizí strávnici platí zálohu /50,-Kč/ na čip. Po
ukončení stravování je funkční čip i záloha vratná. Za kvalitu stravy v nosiči odpovídá ŠJ v době plnění do jídlonosiče. Jídlo
je určeno k přímé spotřebě.
Dohled ve ŠJ vykonávají pedagogové a žáci jsou povinni řídit se pokyny dohledu a personálu ŠJ.
Ve ŠJ a při čekání na vydávání oběda se žáci chovají tiše a ukázněně, po obědě se déle v jídelně nezdržují. Pokud strávník
úmyslně poškodí nebo rozbije vybavení ve školní jídelně, bude škodu hradit v plné výši!
Stravou neplýtvejte, vše dojídejte, dokazujete tím, že si vážíte práce zaměstnanců školní jídelny, kteří pro Vás obědy
připravují. Strávníci, kteří nebudou řád školní jídelny dodržovat, mohou být ze stravování ve ŠJ vyloučeni.

FORMA PLACENÍ OBĚDŮ














Obědy jsou hrazeny inkasním příkazem z bankovních účtů - inkasní příkaz - číslo účtu školy: 153253068 /
0300 ČSOB Vyškov
Na svém účtu si musíte zřídit povolení k inkasu pro č. účtu uvedeného v bodě 1. Placení probíhá formou
inkasa. K 10.září .šk.roku bude stržena jednorázová “jistina”, která bude použita jako záloha na nákup potravin.
Vyúčtována bude strávníkovi na konci školního roku se stravným za měsíc červen. Další měsíce v roce bude vždy k
10. dni stržena částka za stravné z předchozího měsíce. Zajistěte si prosím v tomto termínu dostatek financí na
svých účtech, aby nedocházelo k nedoplatkům!
Rodiče si kontrolují zda inkaso v daném měsíci proběhlo. V případě neuhrazení částky dochází následující
měsíc k pozastavení odběru stravy.
Z bankovních účtů bude odečtena jistina ve výši: MŠ do 6 let 850,- Kč, MŠ 7 a více let 900,-, děti 7-10 let 550,-Kč, děti 11-14 let - 600,- Kč, děti nad 15 let - 650,- Kč, zaměstnanci 500,- Kč, Cizí – 1300,- Kč.
Placení obědů za hotové lze jen ve výjimečných případech.. Při placení si vrácenou hotovost přepočítejte ihned u
okénka. Pozdějším reklamacím nemůžeme vyhovět.
Cena jednoho oběda: při pobytu ve škole
strávník 7-10 let
23,strávník 11-14 let
25,strávník 15 a více
26,MŠ do 6 let celodenní
36,MŠ 7 a víc celodenní
39,cizí strávníci
56,-

Případné informace u vedoucí školní jídelny na tel.č.

Schváleno ředitelem školy dne 31.8.2018
Mgr. Jiří Sochor

517325625

e-mail: d.sommerova@zsletnipole.cz

