PROVOZNÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna Luká zabezpečuje stravování dětí MŠ Luká, MŠ Hvozd, MŠ Raková, MŠ Slavětín
žáků ZŠ Luká, Zš Hvozd a zaměstnancům těchto škol. Dále zajišťuje stravování pro zaměstnance firmy
Remarkplast, Remark compouding, Remark group, zaměstnance obecního úřadu, meteorologické stanice,
obyvatele domu s pečovatelskou službou, a cizí strávníky. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

-

Placení stravy:
a) hotově – v kanceláři vedoucí ŠJ
b) bankovním převodem – na č. účtu 188319661/0300, variabilní symbol = evidenční číslo
strávníka

Pro žáky I. stupně ZŠ Hvozd zajišťuje pouze nákup surovin na přípravu přesnídávek. Přípravu
a výdej přesnídávek zabezpečuje Obecní úřad Hvozd svými zaměstnanci v rámci doplňkové činnosti.
Při vstupu do školní jídelny se žáci budou chovat ukázněně a budou dodržovat pravidla
slušného chování a stolování.

Stravování a výdej obědů
-

Obědy ve výdejně Hvozd se vydávají :
od 11.30 - 12.45 hod.
od 12.45 - 13.00 hod.

-

-

pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance školy
výdej do jídlonosičů (termosů) a pro cizí strávníky

Do jídlonosičů bude oběd vydán mimo vyhrazenou dobu pouze ve výjimečných případech (toto
opatření je z hygienických důvodů). Zaměstnanec kuchyně jídlonosiče NEUMÝVÁ, vydává oběd
pouze do čistého jídlonosiče!!
Pokud zůstanou nevyzvednuté obědy, mohou si je žáci přidat na přídavcích od 12.45 hod. Tuto
možnost mají pouze strávníci, kteří mají ten den řádně zaplacenou stravu.

-

-

-

Děti a žáci se v době pobytu ve škole nebo v mateřské škole stravují ve školní jídelně. Pokud si
chtějí odnášet stravu v jídlonosiči nebo odebírat i v době nemoci či po dobu nepřítomnosti ve škole,
musí uhradit její plnou hodnotu, tj. 44,- Kč.

Stravovací průkaz

-

Stravovací průkaz slouží jako doklad o zaplaceném stravném. Každý měsíc při placení
stravného předloží strávník nebo zástupce dítěte vedoucí školní jídelny stravovací průkaz, do
kterého vedoucí ŠJ zaznamenaná částku, kterou strávník uhradil a červeně vyznačí částku za
odhlášenou stravu z předcházejícího měsíce. Strávník nebo zástupce dítěte zaplacenou částku
potvrdí svým podpisem do stravovacího záznamu.

Stravné na daný měsíc se bude vybírat v termínu určeném vedoucí školní jídelny, převážně
třetí a čtvrtý pracovní den daného měsíce a odhlášená strava se bude odečítat za
předcházející měsíc.

Cena obědů ve ŠJ Luká:
MŠ přesnídávka a oběd
MŠ odpolední svačina
Žáci 1. – 4. ročník
Žáci 5. – 8. ročník
Žáci 9. ročníku
Cizí strávníci

nebo e-mailem jidelna@zsluka.cz, a to

odhlašují
nebo na tel. čísle 582 383 278.
První den nemoci si děti a žáci mohou neodhlášenou stravu odnést v jídlonosiči. Ostatní dny si
musí odhlásit.
Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zabezpečuje školní jídelna stravu pro
děti a žáky pouze v době jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení (MŠ).

na nástěnce v MŠ
zápisem v deníčku

Příklad: na měsíc říjen se stravné bude vybírat 5. a 6.10., kde již bude odečtená odhlášená strava
z měsíce září.

Strávníci si mohou obědy odhlásit osobně ve ŠJ Luká, telefonicky na tel. čísle 585 345 261

den předem do 13,00 hod. Děti MŠ si
stravu den předem do 12.00 hod. pouze v MŠ, a to osobně

Na začátku daného měsíce nahlásí vedoucí ŠJ strávníkům datum, ve kterém se bude stravné vybírat
a také částku, kterou má strávník uhradit:
rodičům dětí MŠ
žákům 1. – 5. ročníku

Odhlašování stravy:
-

Strávník, který si bude chtít přidat stravu, má přednost a postaví se přímo k výdejnímu okénku.
Žáci, kteří odjíždí a odchází na autobus, mají ve školní jídelně přednost před místními žáky.
Pokud strávník rozlije oběd na stůl popřípadě na podlahu, okamžitě o tom bude informovat
pracovnici školní jídelny, která zajistí úklid.

-

(strávníci
(strávníci
(strávníci
(strávníci
(strávníci

od 3 do 6 let)
od 3 do 6 let)
od 7 do 10 let)
od 11 do 14 let)
nad 15 let)

23,- Kč /9,- Kč + 14,- Kč/
8,- Kč
17,- Kč
19,- Kč
22,- Kč
44,- Kč

Pokud strávník v daném termínu neuhradí stravné, bude odhlášen ze
stravování až do doby, než stravné uhradí. Stravování u dětí v MŠ je povinné.
Proto při neuhrazení stravného nemohou děti navštěvovat mateřskou školu! Nebude-li řádně
a včas hrazeno stravné prostřednictvím bankovního převodu, bude změněn způsob placení na
hotovostní.

-

Rodič, popřípadě zákonný zástupce, je povinen v daném termínu stravné uhradit.

Část vyhlášky o školním stravování:
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
dané věkové skupiny (školní rok trvá od 1.9. do 31.8.).
Veškeré nejasnosti konzultujte s vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky na čísle 585 345 261,
případně e-mailem jidelna@zsluka.cz. Vzkazy přes děti nebývají vždy objektivní a vzájemně se vyhneme
zbytečným nedorozuměním.
V Luké dne 22.8.2017

Při výdeji stravy u výdejního okénka je žák povinen předložit stravovací průkaz.
----------------------------------------------Kateřina Radová
vedoucí školní jídelny

------------------------------------------------Mgr. Waldemar Zatloukal
ředitel základní školy
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-

pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance školy
výdej do jídlonosičů (termosů) a pro cizí strávníky

Odhlašování stravy:

den předem do 13,00 hod. Děti MŠ si
stravu den předem do 9.00 hod. pouze v MŠ, a to osobně nebo

-

Obědy ve výdejně Hvozd se vydávají :

Stravovací průkaz slouží jako doklad o zaplaceném stravném. Každý měsíc při placení
stravného předloží strávník nebo zástupce dítěte vedoucí školní jídelny stravovací průkaz, do
kterého vedoucí ŠJ zaznamenaná částku, kterou strávník uhradil a červeně vyznačí částku za
odhlášenou stravu z předcházejícího měsíce. Strávník nebo zástupce dítěte zaplacenou částku
potvrdí svým podpisem do stravovacího záznamu.

-

-
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-
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-
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-
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rodičům dětí MŠ
žákům 1. – 5. ročníku

Stravné na daný měsíc se bude vybírat v termínu určeném vedoucí školní jídelny, převážně
třetí a čtvrtý pracovní den daného měsíce a odhlášená strava se bude odečítat za
předcházející měsíc.
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Pokud strávník v daném termínu neuhradí stravné, bude odhlášen ze
stravování až do doby, než stravné uhradí. Stravování u dětí v MŠ je povinné.
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Proto při neuhrazení stravného nemohou děti navštěvovat mateřskou školu! Nebude-li řádně
a včas hrazeno stravné prostřednictvím bankovního převodu, bude změněn způsob placení na
hotovostní.
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Část vyhlášky o školním stravování:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
dané věkové skupiny (školní rok trvá od 1.9. do 31.8.).
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Veškeré nejasnosti konzultujte s vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky na čísle 585 345 261,
případně e-mailem jidelna@zsluka.cz. Vzkazy přes děti nebývají vždy objektivní a vzájemně se vyhneme
zbytečným nedorozuměním.
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----------------------------------------------Kateřina Radová
vedoucí školní jídelny

------------------------------------------------Mgr. Waldemar Zatloukal
ředitel základní školy

----------------------------------------------------------------------------------------------Kateřina Radová
Mgr. Waldemar Zatloukal
vedoucí školní jídelny
ředitel základní školy
Strávník, který si bude chtít přidat stravu, má přednost a postaví se přímo k výdejnímu okénku.

