Vnitřní řád školní jídelny (platí od 1. 3. 2018)
Adresa : Školní jídelna
Českých bratří 133
Tel. 465 544 284
561 12 Brandýs nad Orlicí
Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování č.107/ 2005 Sb. ze dne 25. 2. 2005 a Hygienickými
předpisy – vyhláška 107/2001 ze dne 9. 3.2001. Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou
k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.
Stravné
Stravné se platí bezhotovostně na účet školy číslo 27-8767050237/0100 převodním příkazem z vlastního účtu
vždy do 20. každého měsíce. Variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí ŠJ.
Strávníkovi, který nebude mít zaplacenou zálohu na stravné, nebude strava vydána! Pro MŠ platí podmínky
stanovené školským zákonem (§ 35), na základě kterého může ředitelka MŠ při nezaplacení stravného
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
Výše stravného
MŠ - do 6 let
MŠ 7 let
ZŠ - do10 let
ZŠ -11-14 let
ZŠ -15 a více let
Pedagogičtí pracovníci
Provozní pracovníci
Cizí strávníci

platba
38,44,26,29,31,19,19,62,-

finanční norma
příspěvek
38,- (oběd 20,-Kč, přesnídávka 9,-Kč, svačina 9,-Kč)
44,- (oběd 26,-Kč, přesnídávka 9,-Kč, svačina 9,-Kč)
26,29,31,31,12,- FKSP
31,12,- FKSP
62,- (potraviny 31,-Kč, VR 10,50Kč, OR 20,50Kč)

Výdej obědů

10,45 – 11,00 hodin - MŠ odvoz
11,05 – 11,25 hodin - výdej do jídlonosičů (v jinou dobu nebude oběd vydán)
11,30 – 11,50 hodin - žáci ZŠ
11,50 – 12,10 hodin - veřejnost
12,15 – 13,15 hodin - žáci ZŠ
Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob!
Výdej obědů je na stravovací čipy, které obdrží strávníci za poplatek 122,-Kč v kanceláři ŠJ. Pro žáky tyto čipy
platí po celou dobu školní docházky.
Pří ztrátě čipu se musí strávník ihned přihlásit v kanceláři školní jídelny. Pokud se čip nenajde, bude mu
po týdnu vystaven nový čip za poplatek 122,-Kč.
Při zapomenutí čipu se musí strávník rovněž přihlásit v kanceláři ŠJ a oběd dostane až ke konci výdejní doby.
Stav konta
Vyúčtování stravného na konci školního roku:
a) zůstatek peněz na účtu se automaticky převede do následujícího školního roku
b) lze písemně požádat o vrácení peněz převodem na vlastní účet
c) strávníci jsou informováni o zůstatku na svém účtu pomocí terminálu ve Šj nebo na internetu
Příjem odhlášek a přihlášek
Oběd se musí odhlásit nebo přihlásit nejpozději do 13,00 hodin předešlého dne.
Ukončení stravování je třeba ihned nahlásit v kanceláři ŠJ.
Nemoc – Je nutné odhlásit oběd, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle Zák. č.76/78, § 32. Pouze první den
je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.
Prázdniny a ředitelské volno -Pokud se vaří, je nutné si obědy předem přihlásit! Cena činí 62,- Kč.
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny ve školní jídelně. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé
výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst.2 přílohy k vyhlášce č.48/1993 Sb.
Chování v ŠJ – při pobytu v ŠJ dodržují strávníci pravidla slušného chování a při jídle zásady slušného
stolování. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. neodnášejí žáci z jídelny.
Jakýkoli úraz hlásí žáci dozoru nebo vedoucí ŠJ.
Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá Monika Padrtková, vedoucí ŠJ.
Brandýs nad Orlicí, 28. 2. 2018
Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy

