ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1. Přihlášení ke stravování :
Žák se přihlásí ke stravování na začátku stravovacího období prostřednictvím
vyplněné přihlášky ke stravování. U vedoucí ŠJ je mu vydán čip proti záloze ve výši
135 Kč (po ukončení školní docházky strávník nepoškozený čip vrátí a částka je mu
zpět vyplacena).
2. Doba výdeje obědů: Obědy se vydávají žákům ZŠ od 11.45 hod. do 14.00 hodin.
Obědy pro MŠ si vyzvedne kuchařka MŠ od 11.00 hod. do 11.15 hod .
Obědy, které si přijde vyzvednout zástupce žáka v první den jeho nemoci, se
vydávají v době od 11.15 do 11.40 hod. do čistého jídlonosiče.
3. Výdej obědů: Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího nebo
vychovatelky a jsou povinni řídit se jejich pokyny. Strávníci si u výdejového pultu
vyzvednou kompletní jídlo a na tácu odnesou ke stolu, kde ho zkonzumují a
nevynášejí z jídelny. Pouze zabalené doplňky (ovoce, jogurt, tvaroh, sušenka) je
možné odnášet. Po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím
k mycí lince.
4. Cena oběda:
6-10 let…… 572,- Kč
11-14 let…. 616,- Kč
15 a více let 660,- Kč
5. Způsob platby:
 trvalým příkazem (nebo jednorázovým plat.příkazem)
 inkasem (pouze u bývalých sporožirových účtů u České spořitelny)
 složenkou
Strávníci jsou povinni platbu uhradit do konce předcházejícího měsíce.
6. Odhlášky: Na dotovaný oběd má žák nárok jen tehdy, pokud je ve škole. V době
nemoci má žák nárok jen na první oběd.
Odhlašovat obědy lze telefonicky nebo na email školní jídelny –
skolni.jidelna@zskresomyslova.cz, a to den předem nebo výjimečně ten samý den
do 7 hodin. Řádně odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce a odečítají
z celkové částky stravného. Případný přeplatek je koncem školního roku vrácen. Za
včas neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.
7. Závěrečné ustanovení:
V případě nedodržení výše uvedených pokynů může být strávník vyloučen ze
stravování ve školní jídelně.
V Praze 1. září 2011
…………………………………………
Alena Křížová, vedoucí školní jídelny

………………..……………………
Mgr.Hana Holmanová, ředitelka školy

Přílohu „Pokyny pro stravování ve školní jídelně“ obdrží každý nový strávník.

