Vnitřní řád školní jídelny
ZŠ a MŠ Čistá u Horek
Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit vnitřním řádem.
Tento řád vychází z vyhlášky č.107/2008Sb. o školním stravování, vyhlášky č.84/2005Sb. o
nákladech na závodní stravování, vyhlášky č.137/2004 o hygienických požadavcích na
stravovací služby a nařízení ES č.852/2006.
Školní stravování je strava dotovaná státem, žáci a zaměstnanci hradí pouze finanční
normativ na nákup potravin, režijní a mzdové náklady hradí stát.
Na dotovanou stravu mají strávníci nárok pouze ve dnech školního vyučování a
je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně.
1. Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit žák ZŠ, žák MŠ, pedagogický pracovník, a

nepadegogický zaměstnanec školy .

2. Stravování se poskytuje za úhradu v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo trvalým

příkazem na číslo účtu 181206234/0300 do 20. stávajícího měsíce

Při neplacení stravného v daném termínu bude strávník vyloučen ze školního stravování.
3. Ceny stravného jsou stanoveny podle věkových kategorií:

VLASTNÍ STRÁVNÍCI - MŠ- 3 – 6 let svačina, přesnídávka.……………….8,-Kč
MŠ -7 let ……….svačinka, přesnídávka…..………….8,-Kč
MŠ – 3 – 6 let oběd……………………………….....20,-Kč
MŠ – 7 let……….oběd…………………………………..22,-Kč
ZŠ -7 – 10 let oběd…………………………………..22,-Kč
ZŠ – 11 –14 let oběd…………………………………...24,-Kč
ZŠ 15 a více let (zaměstnanci) oběd………………...26,-Kč
4. CIZÍ STRÁVNÍCI

MŠ EDDA děti 3 – 6 let celodenní….………………..64,-Kč
dospělí…………...…………………………...54,- Kč

Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle věku, který dosáhnou v průběhu školního roku (1.9. - 31.8.)
5. Výdej obědů

v ZŠ
v MŠ

12,00 - 13,00 hod.
11,30 - 12,00hod.

Na ranní svačinky a oběd si děti z MŠ chodí do školní jídelny v 8.30 hodin a odpolední svačiny se nosí do MŠ v
uzavřených nádobách ve 13.45 hodin.
cizí strávníci si chodí pro ranní svačinku v 7.45 hodin, pro oběd v 10.45 hodin a odpolední svačinku ve 13.30 hodin, a to
vše si odebírají do vlastních nádob.
6. Stravné se odhlašuje pracovní den předem nebo ve výjímečných případech nejpozději stávající den do 6.30 hodin

SMS zprávou nebo telefonicky vedoucí školní jídelny na tel.č.

605755793

První den nemoci lze vydat oběd vlastním strávníkům domů od 11.00 hod. - do 12.30 hod. ve školní kuchyni (do
vlastních nádob), avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, dítě má nárok na
školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.
7. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, na nástěnkách v MŠ a na internetových stránkéch školy.

Platnost vnitřního řádu od 1.8.2019

