Základní škola a Mateřská škola České Libchavy

Vnitřní řád školní jídelny
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí, žáků, studentů v době jejich pobytu v mateřské škole a v základní
škole v souladu s § 30 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb. Žáci mají právo denně odebrat oběd v souladu s vyhláškou
č. 107/2005 Sb., všichni mají právo na zdravou a vyváženou stravu. Pedagogický dozor dbá na zajišťování
bezpečnosti ochrany zdraví strávníků. Zaměstnanci a strávníci ŠJ budou dbát na to, aby při poskytování školního
stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně - patologickým jevům.
Zákonní zástupci strávníka jsou povinni zaplatit úhradu za stravné včas v požadovaném termínu. Dále jsou povinni
nahlásit změnu zdravotního stavu strávníka.
Strávníci jsou povinni ve školní jídelně dbát na osobní hygienu a chovat se slušně.
Je zakázáno ničit a poškozovat majetek školní jídelny.
Stravné:

Stravné se platí pouze bezhotovostním převodem (pomocí trvalého nebo jednotlivého příkazu z vlastního
účtu, případně poštovní poukázkou typu A-kód 114) na účet číslo 181813616/0300. Stravné je třeba hradit
vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Vyúčtování stravného se provádí dvakrát ročně, vždy k 31.12.
a k 30. 6., přeplatky budou vráceny bezhotovostně na účet, ze kterého se provádí platba.
Výdej obědů:
Výdej stravy pro MŠ:

- přesnídávka
- oběd
- svačina
Výdej stravy pro ZŠ: - přesnídávka
-oběd
Výdej do jídlonosičů první den nepřítomnosti strávníka:
Je zakázáno vydávat stravu do skleněných nádob.
Dozor dětí a žáků při stravování zajišťují pedagogové.

8.15 - 8.30 hodin
11.30 - 12.00 hodin
14.00 - 14.30 hodin
9.45 - 10.00 hodin
11.00 – 13.00 hodin
11.00 - 11.15 hodin

Odhlášky:
Strava se odhlašuje den předem do 15.30 hodin, případně ráno v den nepřítomnosti, nejpozději však
do 7.15 hodin na telefonním čísle 739046028 (stačí SMS), první den nemoci je možné vyzvednout oběd
v jídlonosiči. Neohlášené obědy propadají a budou počínaje druhým dnem nepřítomnosti účtovány za plnou
cenu, tj. 58,- Kč.
Ceny stravného jsou stanoveny dle finančního normativu dle vyhlášky č.107/2005 o školním
stravování:
přesnídávka oběd
svačina celkem
Mateřská škola
Základní škola

Celodenní děti

7,- Kč

20,- Kč

7,- Kč

34,- Kč

Děti po dovršení 7 let

8,- Kč

22,- Kč

8,- Kč

38,- Kč

7 – 10 let

9,- Kč

23,- Kč

32,- Kč

11 – 14 let

9,- Kč

25,- Kč

34,- Kč

Případná změna stravného bude ohlášena minimálně jeden měsíc předem a bude reagovat na ceny potravin
a provozní náklady.
Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování.
V Český Libchavách 1. 9. 2018
Vedoucí stravování: Renata Knapovská

Iva Kalvachová

