Provozní řád školní jídelny
•

školní stravování zabezpečuje ZŠ a MŠ Mirovice ve vlastním zařízení - školní jídelně

•

kromě stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy provozuje školní jídelna též doplňkovou
činnost - stravování cizích strávníků

•

školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 vyhlášky
č.107/2005 Sb. o školním stravování a rozpětím finančních limitů na nákup potravin
stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb.

•

obědy se odhlašují vždy den předem do 14:30 telefonicky na čísle 731 494 399 nebo
osobně

•

děti a žáci mají nárok si odnést domů oběd pouze za první den nepřítomnosti ve škole,
následující dny je nutno obědy odhlásit

•

pokud by měl žák zájem stravovat se v době nemoci, má možnost, ale pouze za plnou režii
tj. 60,- Kč

•

zaměstnancům se neposkytuje oběd při nepřítomnosti v práci (nemoc atd.)

•

obědy se platí inkasním příkazem z účtu - 0643197329/0800, nebo výjimečně v hotovosti

•

stravné se vyúčtovává a platí za měsíc zpět např. (za září v říjnu), pouze v září se zaplatí
záloha, která se vyúčtovává v červnu, inkasa z účtu se provádí k 16. dni každého měsíce

•

žádáme rodiče, aby měli na svých účtech dostatek financí na placení obědů

•

obědy placené v hotovosti musí strávníci zaplatit do 16. následujícího měsíce ve školní
jídelně

•

výdej obědů od 11:00 do 13:30

•

od 11:00 do 11:30 výdej obědů pro cizí strávníky v jídelně a do jídlonosičů pro odvoz

•

v 11:00 odvoz obědů do MŠ

•

od 11:45 do 13:30 výdej obědů pro žáky a zaměstnance

•

jídlo odnášené v jídlonosičích je určené k přímé spotřebě

•

obědy se vydávají pouze do čistě umytých nádob

Ceny stravného:
ZŠ:
ZŠ děti 7-10 let

24,-Kč

ZŠ děti 11-14 let

26,-Kč

ZŠ děti 15 s více let

28,-Kč

Zaměstnanci

31,-Kč

Cizí strávníci

60,-Kč

MŠ:
Děti MŠ 3-6 let

přesnídávka oběd svačina

Děti MŠ 7-10 let

8,-Kč

19,-Kč

8,-Kč

celkem: 35,-Kč

9,-Kč

20,-Kč

9,-Kč

celkem: 38,-Kč

Vlastní organizace:
Strávník si umyje ruce před vstupem do jídelny, vezme si tác, příbor, skleničku, hlavní jídlo je
vydáváno kuchařkou, polévku si každý nalévá sám. Po konzumaci oběda odnese tác s použitým
nádobím na okénko k mycí lince.*
•

strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a
kuchařek

•

problémy, připomínky, závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny

•

jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně vždy na 14 dní dopředu, je umístěn také na
webových stránkách školy

Žáci, kteří nechodí na obědy, mají vstup do jídelny zakázán.
Vstup do jídelny je povolen pouze v čistém oblečení. Platí zákaz donášení všech
dochucovadel do jídelny.
Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly při stolování.
Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně, je umístěn též na webových stránkách školy.
Platnost od 1. 9. 2021
Vypracovala: Hana Hulešová - vedoucí ŠJ

Schválila: Mgr. Jitka Šebková – ředitelka

*V době mimořádných opatření se provoz ve ŠJ řídí platnými doporučeními.

