PROVOZNÍ

ŘÁD

ŠKOLNÍ JÍDELNY

PŘÁSLAVICE

Vydávání stravy je v době:
od 11,00 hod. do 11,15 hod. pro cizí strávníky
od 11,20 hod. do 11,40 hod. pro I. třídu MŠ
od 11,40 hod. do 12,00 hod. pro II. třídu MŠ
od 12,00 hod. do 12,55 hod. pro žáky a učitele ZŠ
od 13,00 hod. do 13,35 hod. pro zaměstnance obce a
ostatní CS
od 13,40 hod. do 14,00 hod. pro žáky ZŠ – Velká Bystřice
Cenu obědů dle ročníku narození stanovuje: „Vyhláška č.
107/2004 Sb.“
Cena jednoho oběda: I. kategorie 7 - 10 let věku 24,-- Kč
II. kategorie 11 - 14 let věku 28,-- Kč
III. kategorie 15 a více let
32,-Kč
Obědy odhlašujeme nejpozději den předem ve ŠJ, v MŠ nebo do
6.30 hodin daného dne ve školní jídelně.
V případě onemocnění dítěte vydáváme oběd do jídlonosiče v době
od 11,00 hodin do 12,00 hodin pouze první den nemoci. Další dny
je povinností rodiče dítě ze stravy odhlásit. Pokud tak neučiní bude
mu účtována plná cena oběda (potraviny + režie).
Strávníkům, kteří ukončili stravování se přeplatek vyplácí od
července do září daného roku v hotovosti ve školní jídelně.
V době prázdnin jsou děti ze stravy automaticky odhlášeny, je
možno je přihlásit, ale bude mu účtována plná sazba (potraviny +
režie).
Způsoby platby stravného: - platbou v hotovosti /pouze důchodci a
CS/
- platba inkasním příkazem
Stravné v hotovosti budeme vybírat vždy poslední pondělí a úterý
v měsíci v dopoledních hodinách ve ŠJ.
Po odevzdání přihlášky je dítě automaticky nahlášeno ke stravování
na celý školní rok. Případné změny je potřeba neprodleně oznámit
vedoucí školní jídelny.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dozorujícího pedagoga,
vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky.
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně,

v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje pracovnice provozu,
která odpovídá i za čistotu stolů.
Na žáky z MZŠ Velká Bystřice stravující se v naší jídelně dohlíží
pracovnice školní jídelny.
Provozní řád školní jídelny Přáslavice se řídí „Vyhláškou o školním
stravování č. 107“ a „Vyhláškou č. 84/2005“ o nákladech na závodní
stravování.

Marie Tylichová,
vedoucí ŠJ

V Přáslavicích dne 1. 3. 2017

