
Základní škola a mateřská škola, Školní 228, Besednice

Vnitřní řád školní jídelny
Provozní řád školní jídelny vyplývá z:
Zákona č. 561/2004 Sb. , školský zákon, § 119, vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.,
Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky naprostory a provoz škol…, vyhlášky č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby ao zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Stravné žáků je rozděleno do kategorií podle věku dítěte dosaženého v daném školním roce

Žáci od 7 – 10 let 30,- Kč za oběd MŠ: - přesnídávka 10,- Kč (12,- 7 let a více)
Žáci od 11 – 14 let 32,- Kč za oběd - oběd 28,- Kč (30,- 7 let a více)
Žáci 15 a více let 34,- Kč za oběd - odpol. svačina 10,- Kč (12,- 7 let a více)

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech školního vyučování a při akcích pořádáných ZŠ.
V případě nemoci dítěte nebo jakékoliv jiné nepřítomnosti mimo školní akce je možné si vyzvednoutobědy v době od 11:00-11:20 ve školní jídelně a to pouze PRVNÍ den nemoci nebo nepřítomnosti veškole (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4, odst. 89). Další dny NENÍ nárok na stravu.Zaměstnanci ZŠ a MŠ nemají nárok na stravu ani první den nepřítomnosti, pouze po odpracování
3 hodin. Jídlo se vydá do čistých omyvatelných jídlonosičů (je určeno k okamžité spotřebě).

Placení obědů:
Inkasní platba (č.účtu 0580530349/0800) Stravné pro žáky se platí převodem k 20. dni na následujícíměsíc. Vyúčtování dostanete kdykoliv na vyžádání
Pokud nebude první pracovní den v měsíci zaplaceno, strávník nepůjde na oběd !!!!

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihláška ke školnímu stravování je platná na celou školní docházku. .
Veškeré změny je třeba vždy včas nahlásit – změna účtu, odchod ze školy....).



Odhlašování obědů si zařizují rodiče a zaměstnanci ZŠ a MŠ přes www.strava.cz nejpozději dendopředu do 13:00 hodin (popř. telefonicky 778015831, mailem jidelna@zsbesednice.cz)

Vyloučení žáka ze stravování:
– při hrubém slovním či fyzickém napadení pracovníka ŠJ nebo při opakovaném včasnémneuhrazení stravného může být žák vyloučen ze stravování (zák. č. 561/2004 Sb.§31,35)

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
a stanoveného finančního limitu.

Aktuální jídelníček je k dispozici na stránkách školy, na www.strava.cz a je vyvěšen u kancelářevedoucí ŠJ a v jídelnách. Vnitřní řád školní jídelny je na stránkách školy.

V Besednici dne Vedoucí ŠJ Martina Šindelířová ….................................

Ředitelka ZŠ a MŠ Ing. Eva Tomášková …....................

http://www.strava.cz

