Základní škola a Mateřská škola Město Touškov
příspěvková organizace, IČO 75006057
330 33 Město Touškov, Čemínská 296

Provozní řád školní jídelny
Základní ustanovení:
Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005 Sb.
a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. Dále se školní stravování řídí
výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.
Kategorie strávníků:
Školní jídelna připravuje hlavní jídlo v (po-čt možnost výběru ze dvou jídel, v pá nabízí pouze
jedno hlavní jídlo) nápoje jsou podávány po celý týden.
Cena stravného pro jedince kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném roce:
Žáci
7-10 let
28 Kč
Žáci
11-14 let
32 Kč
Žáci
15 let a starší
36 Kč
Výdej stravy:
Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ začíná v 11:45 hod a končí 13:45 hod.
Školní jídelna připravuje stravu žákům a pracovníkům školy v době jejich pobytu ve škole.
Pokud žák onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je
nutné si odhlásit. Další dny se může stravovat pouze jako cizí strávník. Žáci a zaměstnanci ZŠ
se stravují v jídelně. Zaměstnanci ZŠ nemají nárok na stravu v době pracovní neschopnosti a
dovolené.
Platba stravného:
Stravné se hradí zálohově měsíc předem, vždy od 20. – do25 dne v předcházejícím měsíci, a
to převodem z účtu, nebo v hotovosti. Vyúčtování přeplatků se vrací vždy koncem školního
roku na Vámi uvedené účty, nebo v hotovosti. Pokud stravné nebude uhrazeno v čas, jídelna
není povinna stravování poskytovat.
Odhlašování a přihlašování stravy:
Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování.
Odhlašování obědů je možné telefonicky na tel: 377922425, 607610990 nebo osobně u
provozní ŠJ.
Stravu možno odhlásit vždy den předem do 12:00 hod. Neodhlášená strava je strávníkovi
účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit provozní školní jídelny. V době
ředitelského volna se obědy automaticky odhlašují, v době prázdnin je strava žákům ZŠ
automaticky zrušena.
Ostatní:
Jídelníček je vyvěšen u výdejního okénka. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku
měnit.
Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti od 1.9.2021

