Základní škola Bystré, okres Svitavy

Pokyn ředitele školy ke stravování ve školní jídelně ZŠ Bystré, okres Svitavy
Obědy se vydávají od 11,00 h (doplňková činnost) do 13,30 h každý den školní docházky.
Školská zařízení zabezpečují stravu pro žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole (zákon
č. 561/2004 Sb., § 119). V době prázdnin, ředitelského volna a po dobu nemoci žáka (kromě
prvního dne nepřítomnosti ve škole) nelze odebírat obědy za běžnou cenu, ale za cenu bez
státní dotace, tj. zvýšenou o věcnou a mzdovou režii.
Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ) a zakoupí si
identifikační čip za cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. Při vrácení
nepoškozeného čipu se zaplacená záloha vrací strávníkovi. Při ztrátě či poškození si musí
strávník zakoupit čip nový.
Volba obědů (v případě, že se vaří dvě jídla), odhlášky, přihlášky jsou možné:
1. přes terminál ve školní jídelně, 2. telefonicky na čísle: 461 741 610, mobil: 725 962 284,
SMS zpráva, 3. popř. nahlášením vedoucí školní jídelny. Strávník je povinen včas učinit
odhlášku oběda objednaného na příslušný den. V případě, že tak neučiní, neodhlášený oběd
propadá a je strávníkovi účtován. Obědy se odhlašují nejpozději do 14 h předcházejícího dne,
výjimečně do 6,30 h v den odebrání oběda. V případě, že jsou nabízena dvě jídla, výběr jídla
je nutné provést nejméně dva dny dopředu. Pokud se tak nestane, platí automaticky volba
jídla č. 1.
Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každý
1. den v měsíci. Platbu je možné provést:
1. Trvalým příkazem na b.ú.: 2201003864/2010. Trvalý příkaz je nutné zadat ke každému
25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem a konče měsícem květnem. Vyúčtování bude
provedeno vždy v měsíci červenci. Pro účely identifikace plateb má každý žák (dítě)
přiděleno číslo (variabilní symbol), které získá u vedoucí ŠJ s přihláškou ke stravování.
V případě více dětí z jedné rodiny stravujících se ve školní jídelně, používá se jeden
identifikační údaj (variabilní symbol).
2. Platbou v hotovosti (zveřejněné dny) ve školní jídelně. Bližší informace podá vedoucí ŠJ.
věková kategorie
cena
doporučená částka pro zadání trvalého příkazu
I. 7-10 let
23,- Kč
510,- Kč
II. 11-14 let
25,- Kč
550,- Kč
III. 15 a více let
26,- Kč
580,- Kč
Podle Vyhlášky č. 107/2005, o školním stravování, v platném znění, jsou finanční limity
obědů pro jednotlivé kategorie tyto:
věk. kategor. cena
věk. kategor. cena
věk. kategor.
cena
I. 7-10 let
20 – 39,- Kč II. 11-14 let
23 – 41,- Kč III. 15 a více let 24 – 45,- Kč
Jídelní lístek zveřejňuje škola ve školní jídelně a na svých webových stránkách s týdenním
předstihem: www.zakladniskola.bystre.cz.
Školní jídelnu kontroluje ředitel a účetní školy, Krajská hygienická stanice a České školní
inspekce. Školní jídelna se řídí legislativními normami, je vázána plněním výživových norem,
tj. dodržování spotřebního koše. Kontroluje se i nabídka výběru jídel, zdravějších pokrmů.
Vážení strávníci, v případě Vašich dotazů, popř. návrhů na zlepšení, Vás vyslechneme a rádi
Vám odpovíme.
Zdeněk Mrkos, ředitel školy, Marcela Králová, vedoucí ŠJ
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