Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626, tel. 556 850 184, email: zs@zskuncice.cz

Vnitřní řád školní jídelny
při ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Výdej stravy ve školní jídelně probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin.
Obědy pro cizí strávníky a obědy do obědníků se vydávají od 10.45 do 11.15 hodin.
Stravné je hrazeno bezhotovostně formou inkasa, kdo nevlastní účet u banky, platí stravné složenkou.
Odhlášky se přijímají nejpozději 24 hodin předem- strávník ZŠ odevzdá stravenku.
V případě nepřítomnosti dítěte nebo nemoci si rodiče mohou 1. den nepřítomnosti oběd vyzvednout do
obědníku v jídelně, případně v MŠ (dle předchozí domluvy) do 13.15 hod.
Dozor v jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci popř. ostatní zaměstnanci školy dle rozpisu.
Žáci si před vstupem do jídelny umyjí ruce, do jídelny vcházejí na pokyn dozírajícího. Jsou vždy řádně a čistě
upraveni, vstup ve cvičebním úboru není povolen.
Po předložení platné stravenky je strávníkovi vydán oběd. Pokud stravenku zapomene doma, požádá o
náhradní stravenku. Dítě si odebere polévku, kterou nalévá kuchařka, podle chuti si vezme nápoj, salát,
nebo kompot a samo si rozhodne o velikosti porce. Přílohu si může nechat přidat. Samo si rovněž vybere
místo k sezení.
Během jídla děti dodržují zásady slušného chování a řídí se pokyny dozoru, kuchařek a vedoucí ŠJ.
Nápoj musí strávník konzumovat pouze v jídelně ze skleničky.
Školní jídelna ručí za kvalitu pokrmu do 14.00 hodin. Pozdější konzumace po této hodině není z hygienických
důvodů přípustná.
Do jídelny v době výdeje stravy mají přístup pouze strávníci, kteří mají zaplacenou stravenku.
Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu (§123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).
O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo školském zařízení podle § 117
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona viz. § 122 odst. 2 téhož zákona. Pokud je nepřítomnost dítěte delší
než 1 den, není umožněno brát obědy do obědníku, je nutno je odhlásit. Od druhého dne nemoci, kdy dítě
nebude přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a stravu si neodhlásí, už se nejedná o školní
stravování, a proto mu bude doúčtována finanční částka rovnající se adekvátní části provozních nákladů
(věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla. V současné době činí tato částka 26,- Kč na 1 oběd
(bez nákladů na potraviny). Může mu být poskytnuto jídlo v rámci doplňkové činnosti a to za cenu
stanovenou pro tyto jiné osoby, kterým je poskytováno jídlo v rámci doplňkové činnosti.
Ceny stravného a postup ke zřízení bezhotovostní platby jsou uvedeny v informátoru školní jídelny ze dne 1.
9. 2014. Jsou zde uvedeny také informace týkající se odhlášek.
Telefonní číslo pro odhlášky: 556850128, e-mail: skolaodhlasky@seznam.cz
Podpisem přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s tímto vnitřním řádem školní jídelny.

Vypracovala: D. Zavadilová, vedoucí ŠJ
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 1. září 2014.

Schválil: Mgr. Tomáš Kolesa, ředitel školy

