Provozní řád školní jídelny
Stravování je poskytováno v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Vyhláškou č. 107/2005
Sb., o školním stravování, Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování.
1. Škola poskytuje prostřednictvím školní jídelny
- školní stravování žákům školy
- závodní stravování vlastním zaměstnancům školy
- stravování cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti
2. Provozní doba ve školní jídelně
- provozní doba je stanovena na pondělí až pátek od 600 do 1430 hodin
- výdej stravy je stanoven ve dnech pondělí až pátek od 1100 do 1330
hodin
3. Výdej obědů v době nemoci
Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době
pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka, kdy si
zákonný zástupce může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci
nejsou považovány za pobyt ve škole a žák stravu odebírat nemůže.
4. Způsob přihlašování a odhlašování obědů
Ve školní jídelně se vaří dvě jídla s možností výběru. Strávník má automaticky
přihlášen oběd č. 1. V případě zájmu o oběd č. 2 je nutno navolit objednávku
na objednacím boxu přímo ve školní jídelně nebo po internetu. Strava se
odhlašuje a přihlašuje telefonicky den předem do 1100 hodin nebo na
objednacím boxu dva pracovní dny předem.
5. Úhrada stravného ve školní jídelně
Nový strávník si zakoupí čip nebo kartu pro možnost výběru, přihlašování a
odhlašování stravy. Cena čipu je stanovena na 115,-Kč, cena karty 30,-Kč. Po
ukončení stravování je možno funkční čip vrátit.
Obědy lze platit:
- z bankovního účtu - zákonný zástupce si zařídí trvalý příkaz a ze svého
účtu platí pravidelné měsíční
zálohy na č.ú. 0728096359/0800,
vyúčtování se v takovémto případě provádí pololetně v červnu a v prosinci

6. Sazby stravného
Děti MŠ
žáci
7 - 10 let
11 – 14 let
15 let a více
zaměstnanci s příspěvkem z FKSP
zaměstnanci bez příspěvku z FKSP
důchodci vlastní
cizí strávníci

20,-Kč
22,-Kč
24,-Kč
26,-Kč
23,-Kč
26,-Kč
26,-Kč
59,-Kč

7. Pokyny pro strávníky
- vstup do školní jídelny je povolen pouze v přezůvkách a to pouze
strávníkům, kteří se zde stravují; nemají právo se zde zdržovat osoby,
které se v jídelně nestravují
- dohled nad žáky zajišťuje určený pedagogický pracovník; pokud ten
nebude přítomen, nebudou do jeho příchodu obědy vydávány
- strávníci dbají na kulturu stravování, dodržují vnitřní řád školní jídelny a
řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob vykonávajících
dozor
- strávníci odkládají použité nádobí do okénka pro vrácení nádobí
- je zakázáno vynášet inventář školní jídelny ( talíře, sklenice, misky atd. )
- při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost
strávník pověřené osobě vykonávající dozor ve školní jídelně
- jídelní lístek je k dispozici na nástěnce ve školní jídelně, na internetu na
www.zshornibriza.cz a na www. strava.cz
- změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu
v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod., tato změna bude
zaznamenána do jídelního lístku
- oběd č. 2 se vaří pouze tehdy, je-li přihlášeno více než 20 strávníků
- veškeré připomínky týkající se kvality stravy řeší vedoucí školní jídelny
- připomínky je možno podat osobně nebo telefonicky na tel.č. 377333806
- s vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením řádu
ve školní jídelně a na webových stránkách.
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