PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PLATNÝ OD 22.9.2020
Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Podmínky školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., MŠMT č.
107/2008 Sb., 250/2005 Sb., 602/2006 Sb.
Školní jídelna poskytuje stravovací služby žákům základní školy v rozsahu jednoho oběda denně v době
žákova pobytu ve škole. Dětem v mateřské škole je poskytnuta přesnídávka, oběd a odpolední svačina.
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů stanoví povinnost vybírat poplatky za
stravu ve školských zařízeních zálohově. Každý strávník uhradí jednorázovou zálohu ve výši 500 Kč, která
bude vrácena po ukončení odebírání stravy (tzn. po ukončení školní docházky v naší škole). Zálohu zaplatí
strávníci/zákonní zástupci do 30.9. příslušného školního roku na účet naší školy 2401612808/2010.
Přihlášky a odhlášky obědů se provádějí do 12.00 hodin na následující den:
 telefonicky na tel. 391 001 638
 e-mail jidelna@zsdrazice.cz
 do sešitu ve vestibulu MŠ
 osobně v kanceláři školní jídelny
V případě onemocnění lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci. Vstup cizích osob do jídelny je
zakázán. Výdej oběda přímo do přineseného jídlonosiče či jiné nádoby není přípustný. Oběd bude vydán na
jídelním tácu včetně příboru před budovu kuchyně, oběd si do jídlonosiče přendá osoba, která si oběd
vyzvedává. Výdej je možný v době od 11.00 do 11.15 hodin pouze osobně, v jinou dobu není možné oběd
vydat. Další dny si můžete stravu odhlásit na výše uvedených kontaktech. Za neodhlášenou stravu nelze
vyžadovat finanční náhradu.
Ceny stravného platné od 1.2.2020
Kategorie
MŠ 3-6 let
přesnídávka
8 Kč
oběd
20 Kč
svačina
7 Kč
Výdejní doba obědů :

MŠ 7 let
9 Kč
23 Kč
8 Kč

ZŠ 7-10 let
--23 Kč
---

ZŠ 11-14 let
--26 Kč
---

11.30 – 12.00 hodin pro MŠ
11.45 – 13.15 hodin pro ZŠ
(při změnách v provozu školy může být upraven i výdej obědů)

V době stravování žáků je v jídelně pedagogický dozor. Chování žáků v jídelně musí být v souladu s vnitřním
řádem školy.
Placení stravného je možné těmito způsoby do 15. dne v měsíci:
 bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo 232490459/0300
 v hotovosti pouze ve výjimečných případech po předchozí dohodě s vedoucí školní jídelny
V případě neuhrazení platby do konce měsíce nebude strávníkům strava poskytována. Po dodatečném
zaplacení bude strava opět vydávána.
Školní jídelna poskytuje stravovací služby zaměstnancům ZŠ a MŠ jako formu závodního stravování.
Zaměstnanec má nárok na jeden oběd denně, pokud odpracuje v daný den alespoň 3 hodiny. V případě
pracovní neschopnosti či dovolené zaměstnanci nárok na oběd nemají.
Tento vnitřní řád školní jídelny je platný pro všechny strávníky.

V Dražicích dne 21.9.2020
Mgr. Miloš Veselý
ředitel školy, v.r.

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny, v.r.

