VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠJ - VÝDEJNY (MŠ)
na školní rok 2022/2023
Po přihlášení ke stravování, zakoupení čipu a zaplacení obědů je možné stravovat se ve školní jídelně. Žák má nárok na
dotovaný oběd pouze v případě, pokud je přítomen ve škole (mateřské škole). Strava pro MŠ je připravována ve školní kuchyni.
Obědy se vydávají v době od 11:00 do 14:00 hodin, pro cizí strávníky v době od 11:00 do 11:30.
Žáci obdrží oběd po předložení čipu, který je identifikačním dokladem strávníka. Záloha na čip činí 200 Kč.
Zapomene-li si žák čip, bude mu v kanceláři školní jídelny půjčena na ten den náhradní karta na oběd.
Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel a to pomocí terminálu ve školní jídelně nebo na webových stránkách
www.e-jidelnicek.cz po zveřejnění jídelníčků na následující měsíc.
Úhrada stravného:
Cena stravování pro žáky je stanovena dle přílohy č. 2 Vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 v platném znění.
Obědy:
- žáci I. věkové skupiny…………………………………../ 7 – 10 let /………………………….39,00 Kč
- žáci II. věkové skupiny …………………………………/ 11- 14 let /………………………….41,00 Kč
- žáci III. věkové skupiny………………………………. / 15 – 18 let /………………………….45,00 Kč
- děti z mateřské školy I. věkové skupiny ………………/ 3 – 6 let / ………………………….30,00 Kč
- děti z mateřské školy II. věkové skupiny ……………./ 7 – 10 let /…………………………. 36,00 Kč
- cizí strávníci ……………………………………………………………………………..………121,00 Kč
- zaměstnanci ………………………………………………………………………………………42,00 Kč
Přesnídávky:
- děti z mateřské školy I. věkové skupiny ……………../ 3 – 6 let /…………………………… 11,00 Kč
- děti z mateřské školy II. věkové skupiny ……………./ 7 – 10 let / ………………………….11,00 Kč
Svačiny:
-děti z mateřské školy I. věkové skupiny ………………/ 3 – 6 let / ……………………………11,00 Kč
- děti z mateřské školy II. věkové skupiny ……………./ 7 – 10 let / …………………………..11,00 Kč
Nápoje pro děti z mateřské školy ………………………………………………………………….6,00 Kč
Celodenní stravné v MŠ:
- děti z mateřské školy I. věkové skupiny……….………/ 3-6 let / ……………………………58,00 Kč
- děti z mateřské školy II věkové skupiny……………… / 7-10 let / ………………………….64,00 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku v jednotlivých
věkových kategoriích (září až srpen).
Placení stravného probíhá z á l o h o v ě .
Stravné je hrazeno pouze bezhotovostní platbou, trvalým měsíčním příkazem, vždy předem k 25. dni předcházejícího
měsíce na účet školy 2732061/0100, poté může strávník v následujícím měsíci odebírat obědy, svačiny nebo přesnídávky.
Ve zcela výjimečných případech, kdy nelze uplatnit zálohovou platbu, se o jiném způsobu placení stravného dohodnou rodiče
v kanceláři školní jídelny.
Přeplatky stravného se vrací zpět po konci školního roku.
Pokud nemá žák stravné včas uhrazeno, nebude mu oběd vydán.
Odhlašování obědů:
Obědy se odhlašují telefonicky na čísle ŠJ 233 333 437, osobně v kanceláři školní jídelny, na terminálu ve ŠJ a webové
stránce e-jídelníčku, nebo emailem ( jídelna@zshanspaulka.cz ). Obědy, svačiny a přesnídávky lze odhlásit nejpozději do 8:00
hodin ještě téhož dne, kdy nebude strava odebrána. Veškeré změny ohledně stravování je nutné hlásit. Neodhlášené obědy se
musejí zaplatit.
Výdej obědů v době nemoci:
Strávník může odebrat jídlo pouze první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny je povinen si obědy odhlásit.
Školní jídelna vydává obědy v rámci jiných stravovacích služeb (cizí strávníci), časově a prostorově oddělené od školního
stravování.
Alergeny uvedené na jídelním lístku jsou pouze předběžné a informativní, mohou se do uvaření jídla změnit a proto je
nutné před odebráním stravy zkontrolovat alergeny v jídelním lístku v jídelně, který bude denně aktualizován.
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