Základní škola a Mateřská škola v Budíškovicích – školní stravovna
Provozní řád školní stravovny na školní rok 2020/2021
Školní stravovna se řídí zákonem 561/2004Sb./školský zákon/,vyhláškou č. 107/2005Sb.O školním
stravování, vyhláškou č.137/2004Sb.O hygienických požadavcích na stravovací služby, Vyhl. 490/2000
O rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany
veřejného zdraví, Nařízení ES 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002. V souvislosti s rozšířením
onemocnění COVID 19 a v návaznosti na aktuální situaci budou hygienická opatření aktualizována
dodatkem k řádu ŠJ.
Školní stravovna se řídí výživovými normami a rozpětím finančního limitu na nákup potravin.
Provozovatel stravovny stanoví výši finančních normativů na nákup potravin a další podmínky
poskytování stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci
výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.
Poskytovanými službami musí být zachováno plnění výživových norem a dodržovány hygienické
požadavky na stravovací služby.
Strávník v MŠ má právo odebrat denně přesnídávku, oběd, svačinu a tekutiny v rámci pitného režimu.
Strávník ZŠ má právo odebrat oběd. Strávník má právo na dotované stravné pouze v případě, že je
přítomen ve škol.zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
Při přihlášení ke stravování vyplní zákonný zástupce přihlášku ke stravování, vyplní požadované údaje a
pokud tak již neučinil, pak zařídí povolení k inkasu stravného z účtu. Číslo účtu školní stravovny je 35 –
0604148399/0800.
Záloha na školní stravování činí 500,-Kč. Rodiče částku uhradí při prvním přihlášení ke stravování.
Záloha se při přecházení z mateřské školy na základní školu převádí. Částka 500,- se vrací po ukončení
stravování a uhrazení dlužné čátky za odebranou stravu.
Sazba stravného – strávník je zařazen do věkové skupiny – počet dosažených roků ve školním roce.
Mateřská škola – 3 až 6 let přesnídávka 9,oběd 20,svačina 8,od 7 let
přesnídávka 9,oběd 27,svačina 8,Základní škola - 7 až 10 let oběd 27,11 až 14 let oběd 30,Stravné všech dětí je hrazeno inkasem z bankovního účtu. Inkasní den je od 1. do 7.dne
v měsíci. Rodiče zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo
k neproplaceným inkasním platbám. Nezaplatí-li rodiče včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do
zaplacení dlužné částky. Včasné neuhrazení stravného je porušení školního řádů a důvod
vyloučení dítěte z docházky do MŠ.
Odhlašování ze stravování – Strava se odhlašuje den předem do 14 hodin. Při odhlašování oznamte od
kdy do kdy je stravování odhlášeno. Termín odhlášky je závazný, v případě delší nepřítomnosti je nutné
odhlášku prodloužit, jinak bude finanční částka za neodhlášenou stravu připočítána ke stravnému. V
případě kratší nepřítomnosti, než je odhlášená doba, přihlaste dítě den předem, jinak mu nemůže být
strava vydána.
První den neplánované nepřítomnosti má nárok strávník na výdej jídla do vlastních čistých nádob. Výdej
se provádí od 11.00 do 11.30 hodin ve školní kuchyni.
Stravu lze odhlašovat a přihlašovat pouze na telefonním čísle jídelny 384 390 734.
Provozní doba školní jídelny je od 6,00 do 14,30 hodin.
Výdej stravy – MŠ - přesnídávka od 8,45 hodin
ZŠ-1.skupina od 12,00 hodin
oběd
od 11,30 hodin
2.skupina od 12,40 hodin
svačina
od 14,00 hodin pitný režim od 7,00 do 16,00 hodin
Do školní jídelny mají přístup pouze žáci přihlášení ke stravování (vyjma žáků s dietním opatřením na
základě lékařské zprávy)
S provozní řádem jídelny jsou seznámeni zákonní zástupci při zahájení nového školního roku. Provozní
řád obdrží zákonní zástupci současně s přihláškou na stravování,je umístěn na nástěnce škol.stravovny a
na internetových stránkách školy. Provozní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2017
Mgr. Ludmila Švarcová – ředitelka
školy

