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Provozní řád školnííídelnv

Tento provoznířád ustanovuje pravidla týkajícísestravovánížáků ve školníjídelnědle vyhlášky č. 107/20055t
školským zákonem 561/2004Sb par.1"1"9., vyhláškou č. 84/2005Sb. o nákladech a jejich úhradě.
Výdej obědů
Obědy se vydávají od 11,45 do 14.00 hod,Pokud z provozních důvodůškoly není předem vyhlášena změna.
Výdej obědů pro nemocné strávníky v době od 11.30 do 11.40 hod,
Výdej obědů pro cizí strávníky a důchodce v době od 11.00 do 11.30 hod,
Stravování cizích strávníků a důchodcůje poskytnuto ve formě jednoho hlavního jídla (polévka,hlavníjídlo)
do vlastních nádob. Tito strávníci se nestravujív prostorách školníjídelny a majívždymenu č.]..
Výběr ze dvou druhů jídel
Na čipu majístrávníci automaticky předvolen oběd č. 1. Pokud si vyberou oběd č. 2 musísi sami
prostřednictvím čipu u terminálu v jídelně objednat jídlo nebo přes internet na www.e-jidelniček.cz.
přes e-jidelniček s číslemjídelny 11288 se přihlásíte do aplikace. Nový strávník se zaregistruje pod svým

e-mailem, přihlašovacím jménem a pinem, který obdržítev kanceláři § při přihlášenístrávníka,
S dětmi v družině provádívolbu pí. učitelka. Objednává se 5 školníchdnů dopředu, Pokud se na oběd č.2
přihlásíméně než 15 strávníků,oběd se z ekonomických důvodůnevaří(zůstává oběd č. 1).
Čip si strávník zakoupív kanceláři ŠJza 150,- K a používá jej po celou dobu školnídocházky.
Částka za čip je nevratná.
Výdej oběda strávn7kovi

v

jídelně

Povinností strávníka je mít v jídelně funkčníčip a včas zaplacené stravné.
Strávníci sivezmou tác, příbor, pitía vyberou si z dennínabídky z vitríny.U výdejního okénka přiloží
strávník čip k čidlu a kuchařka vydá příslušnýoběd. Podle čipu se ukáže, jaké jídlo strávník má dostat a jestli
není dlužníkem. Pokud si strávník čip zapomene, bude mu vydán náhradní doklad z terminálu v jídelně tj, žolíl.
Úaale t< žolíkuzískáte po zaregistrování na e-jídelníčku.Dále je možnost vydání náhradního dokladu
v kancetáři Šl,ruelze odebrat oběd, který si strávník včas neobjednal a který není předem uhrazen,
Po konzumaci oběda tác odnese strávník s použitým nádobím do okénka k mycí lince, kde roztřídí použité
nádobí a příbory. Přídavky obědů jsou nenárokové a závisí na průběhu výdeje.
přihlóška ke stravování
Strávník se přihlašuje ke stravování na základě řádně vyplněné přihlášky, která platí po celou dobu školní
docházky. Odhlášeníze stravováníje nutné písemně včas nahlásit v kancelářiŠj.

odhlašování obědů
je
Odhlášky
nutné nahlásit 1" den předem. Mimořádně ještě týž den nejpozději do 8.00 hod,
Na tel, č.271,751,287 nebo 737 I73 372, osobně, e-mailem:jidelna@zshostivar.cz nebo na e-jídelníčku,
V době nemoci je možné si vyzvednout oběd pouze prvníden do vlastního jídlonosiče.
Nelze si v době nemoci dotované obědy vyzvednout po celou dobu nepřítomnosti, Je však možnost
si objednat oběd v kanceláři ŠJ,zaplatit za něj plnou cenu tj. 99,- Kč a odnést sijej domů.
Školnílíaelnaneodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla.
Neodhlášené obědy propadají a sloužíjakopřídavek pro ostatní strávníky.
Hromadné akce pořádané školou /ŠVP, výlety , hory aj,f ,jsou odhlášeny 5 stravných dnů předem třídním
učitelem nebo vedoucím akce.
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placení obědů

Obědy se platízálohově předem na následující měsíc. Vždy k 25. v měsíci.Poprvé na září k 25.8,
a naposledy k 25.5. na měsíc červen. Částka za oběd je určena věkem dítěte, který dosáhne ve ško|ním roce.
6-10
35, -Kč/oběd
částka pro trvalý příkaz 770,- Kč (22 dní x 35,- Kč)
11-14 let 37,- Kč/oběd
částka pro trvalý příkaz 814,- Kč (22 dní x 37,- Kč)

let

15 a více 39,- Kč/oběd
částka pro trvalý příkaz 858,- Kč (22 dní x 39,- Kč)
BankovníspojeníŠl:zOoozgg389/o8oo VS přiděluje ŠJpři nástupu strávníka na stravování
Přeplatky stravného se vrací v červenci po vyúčtovánína účty,které jsou vyplněny v přihlášce.
Každou změnu číslaúčtuje nutné nahlásit do kanceláře ŠJpro potřebu vyúčtování.
Úhrada stravného se provádí bezhotovostně.

Pravidla chování v jídelně
Žáci přicházejí do školníjídelnyv doprovodu učitele. Podle pokynů pedagogického dozoru vstupují do jídelny
k odběrovým oknům a k výdeji stravy. Při čekánína jídlo zachovávají strávníci pravidla slušnéhochování,
V prostorách školníjídelnydodržujístrávníci pravidla slušnéhoa bezpečnéhochování a při jídle pravidla
slušného stolování. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti,
které by mohly způsobit nebezpečízranění. Jídlo a nápoje strávníci konzumují u stolu zásadně vsedě.
Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit
pedagogickému dohledu v jídelně. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu,
vedoucí školníjídelnya vedoucí kuchařky, aby byly zrjištěny podmínky pro bezpečnost strávníků.
podmínky pro bezpečnost strávníků.

V době výdeje obědů mohou být v jídelně pouze strávníci s platnou stravenkou.

V případě nevhodného chování ve školníjídelněmůžebýt strávník vyloučen ze stravování.
Dotazy a připomínky v kanceláři ŠJ.
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Strávnícijsou povinni šetřit zařízení a vybaveníškolníjídelny,Zakaždésvévolnépoškozenínebo zničení
majetku školníjídelnystrávníkem je vyžadvána úhrada.
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