Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,
příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116

Provozní řád školní jídelny - výdejny
platnost od 1.9. 2020
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. Školní stravování se řídí výživovými
normami stanovenými ve vyhl.č.107/2005 Sb. ze dne 8.3.2005. Výše finančního normativu
je stanovena v rámci finančních limitů, určených vyhl.č.463/2011 Sb. ze dne 1.1.2012.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravu.
Cena stravy :
7-10 let 26,- Kč/oběd
záloha: 550,- Kč měsíčně
(v daném šk.roce) 11 let 29,- Kč/oběd
záloha: 610,- Kč měsíčně
Výdej stravy : od 11. 45 hod.
Výdej stravy do vlastních nosičů pouze v MŠ od 10.30 – 11.00 hod.
Platba stravného: bezhotovostně – na číslo účtu – 1772427359/0800
- výjimečně hotově u účetní v ZŠ
- každému strávníkovi je přidělen VS, který je platný
po celou dobu docházky
Datum úhrady zálohy je nejpozději do 15. dne v měsíci. Platby přijímáme maximálně
na dva měsíce dopředu!
Vyúčtování za řádně odhlášené obědy bude provedeno 2x ročně (únor, červenec). Přeplatky
budou zaslány na příslušné bankovní účty.
Informace o měsíčních odhláškách u ved. ŠJ na tel. čísle 734 158 838, nebo osobně v MŠ.
Každý strávník musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování – k vyzvednutí u p. učitelky
nebo u vedoucí ŠJ.
Při opakovaném nezaplacení stravného, může být strávník vyloučen ředitelstvím školy
ze školního stravování.
Odhlašování stravy na dobu přechodnou je možné pouze písemně do sešitu u hlavního
vchodu do mateřské školy, nebo formou sms na č. 734 158 838, nejpozději do 13.00 hod.
na další den. Na ústní domluvu nebude brán zřetel.
Trvalé odhlášky osobně u vedoucí ŠJ.
V prvém dnu nepřítomnosti dítěte si mohou rodiče vyzvednout stravu do vlastních nosičů,
nevyzvednutá strava je strávníkovi naúčtována.
NA DALŠÍ DNY NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE V ZŠ JSOU RODIČE POVINNI
OBĚDY ODHLÁSIT !!!
Jídelní lístek vyvěšuje vedoucí ŠJ na týden dopředu u vchodu a v jídelně ZŠ, a na www
stránkách.
Vedoucí ŠJ: Rakosová Lenka

Ředitelka ZŠ: Mgr. Kolarovská Elena

