Základní škola a Mateřská škola Sepekov

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s vyhláškou 107/2008 o školním stravování.

1. Provozní doba
Provozní doba školní kuchyně: 6.00 – 14.30 hod.
Výdej obědů pro cizí strávníky: 10.30 – 11.15 hod.
Výdej obědů pro školní děti a zaměstnance: 11.20 – 13.30 hod.
Výdej obědů nemocným žákům: 10.30 -11.15 hod.
Výdej stravy je možný pouze 1. den nemoci do vlastních donesených nádob.

2. Postup pro strávníky
Každý nový strávník obdrží proti vratné záloze 115 Kč čip, kterým se prokazuje při výdeji
oběda. Při ztrátě čipu je strávník povinen v co nejkratší době zakoupit čip nový a u vedoucí
školní jídelny nechat zablokovat původní čip.
Při vrácení čipu bude přihlíženo k jeho stavu a v případě poškození či znehodnocení nebude
záloha vrácena.
Každý strávník, který ukončil docházku do školní jídelny a nebude se nadále stravovat,
je povinen do následujícího dne čip vrátit v kanceláři ŠJ, kde mu bude vrácena záloha.
Noví strávníci (včetně prvňáčků) zaplatí obědy na 1. měsíc v hotovosti a na další měsíce
inkasem č.ú. 643163399/0800. VS je číslo, které strávník obdrží v kanceláři ŠJ.
Je nutné, aby platba za obědy na následující měsíc byla připsána na účet ŠJ nejpozději do
24. dne v probíhajícím měsíci. V případě, že strávník nebude mít uhrazené obědy na první
den v měsíci, nebude možné žákům poskytnout stravování.

3. Nabídka jídla
Jídelní lístek na daný týden je uveden na
- nástěnce v jídelně
- webových stránkách školy
- stránkách internetového objednávání stravy (www.strava.cz)

4. Odhlašování stravování
4.1. Jídlo na následující den si mohou odhlásit/přihlásit
- do sešitu v jídelně do 13.30 hod
- na www.strava.cz do 13.00 hod (Od 13. 2. 2017 je zavedeno objednávání stravy přes
internet (www.strava.cz). Každý strávník dostal lístek s přístupovými údaji ke svému
účtu…číslo jídelny, heslo.)

4.2. Jídlo na daný den si mohou odhlásit/přihlásit
- osobně nebo telefonicky (380426471) u vedoucí školní jídelny nejpozději do 7:30
- emailem sj.sepekov@centrum.cz a to nejpozději do 7.30hod

Třídní učitelé odhlašování stravování neprovádějí!
5. Ceny obědů
Výše ceny oběda se řídí podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování
Žáci

Dospělí

Mateřská škola
Přesnídávka
Oběd
svačina
celkem

V Sepekově 13.2.2017

7 – 10 let
25 Kč

11 – 14 let
29 Kč

15 a více let
33 Kč

zaměstnanci
33 Kč

cizí strávníci
60 Kč

Do 6 let
8 Kč
18 Kč
8 Kč
34 Kč

7 – 10 let
8 Kč
20 Kč
8 Kč
36 Kč

Vedoucí školní jídelny
Řežábková Tamara

Ředitelka školy
Mgr. Jitka Nováková

