Provozní řád školní jídelny
Jeden oběd v naší školní jídelně stojí :
II. kategorie 7 – 10 let
30,- Kč
III.kategorie 11 - 14 let
32,- Kč
IV.kategorie 15 let a více
34,- Kč
Důchodci ZŠ
34,-Kč
Cizí strávníci
58,- Kč
Platba trvalým příkazem :
obědy
obědy +svačina
II. kategorie 7 – 10let
630,- Kč
966,- Kč
III.kategorie 11 – 14let
672,- Kč
1008,- Kč
IV.kategorie 15 let a více
714,- Kč
1050,- Kč
Do kategorií jsou strávníci zařazováni na základě Školského zákona 561/2004 Sb. A prováděcí vyhlášky 107/2005 Sb.
O školním stravování.Strávník, který ve školním roce dovrší 7let, 11 let a 15let, je zařazen již od začátku školního roku do
vyšší věkové kategorie.
Platba obědů se provádí složenkou, kterou žáci dostanou předepsanou na počítači přibližně kolem 20. předchozího měsíce do
třídy. Strávník je přihlašován ke stravování na základě platby na daný měsíc výjimkou je
,že ke stravování na nový školní rok musí rodič osobně přihlásit dítě v poslední týden v srpnu. Chce-li mít oběd od prvního
dne nového měsíce, musí odevzdat zaplacený ústřižek složenky nebo potvrzení o platbě bezhotovostně / stačí kopie /,
nejpozději poslední pracovní den předchozího měsíce do 12:00 hodin . Bez řádného zaplacení nemá nárok na jídlo.
Ústřižky složenky se odevzdávají v kanceláři jídelny, nebo je mohou rodiče vhodit do schránek ve vestibulu školy, nebo do
další schránky v prostorách jídelny. Ústřižek můžete odeslat i faxem na číslo 545 215 461 nebo emailem. Ve vlastním zájmu
odevzdávejte pouze kopie ústřižků, neboť tyto jsou skartovány po ukončení školního roku.
V této souvislosti si dovoluji upozornit na výhodu platby trvalým příkazem z účtu, kdy jedinou povinností strávníka,
případně rodiče, bude v nemoci nebo jiné nepřítomnosti včas odhlásit obědy. Pro zřízení trvalé platby z účtu je nutné, aby
rodiče požádali stravenkářku (pí Buraiovou) o přidělení čísla variabilního symbolu, pod kterým se bude platba evidovat.
Odhlášky obědů se provádí vždy den předem od 7,00 hod. do 12,00 hod. na telefoním čísle 545 211 820 nebo emailem
na stravenky@zsmerhautova.cz . Při odhlašování obědů je vždy nutné uvést školu, třídu, jméno žáka a přesný datum
odhlášení /od – do/. Částka za odhlášenou stravu se odpočítává hned následující měsíc. platby z účtu Přeplatky se vrací 1x za
rok. Hromadné akce pořádané školou /výlety, školy v přírodě/ odhlašuje pí stravenkářka sama podle seznamu, který jí předá
třídní učitel.
Pro žáky, kteří jsou zařazeni do OPP platí stejné povinnosti ( odhlašování stravy, zakoupení karty nebo čipu).
Po dobu nepřítomnosti nemá žák nárok na dotované jídlo. První den pro nahlášené, ale nepřítomné děti, si mohou rodiče
stravu odnést ve vlastních jídlonosičích. Do sklenic se z bezpečnostních důvodů strava nevydává. V nepřítomnosti žáka ve
škole druhý a další dny je možnost odběru obědů za cenu automaticky navýšenou o provozní náklady. Tato cena se
bude automaticky načítat i žákům při neodhlášení stravy na druhý a další dny.
Cena nedotovaného oběda:
II. kategorie
52- Kč
III. kategorie
54,-Kč
IV. kategorie
56,-Kč
Výdej
svačin
9.40 - 10.00 hod
obědů pro žáky
11.45 - 14.00 hod.
pro zaměstnance školy
11.15 - 14.00 hod.
pro cizí strávníky
11.00 - 11.30 hod.
Pro žáky, kteří jsou zařazeni do OPP platí stejné povinnosti (odhlašování stravy, zakoupení karty nebo čipu).
Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.15 hod. do 11.45 hod. nebo od 13.45 hod. do 14.00 a jsou určeny k přímé
spotřebě.
Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
V naší školní jídelně je v provozu systém výdeje obědů pomocí kreditních karet. Tuto kartu musíte dětem zakoupit
v posledním srpnovém týdnu – nejpozději první den stravování. Kreditní karta stojí 35,--Kč. Tato karta je platná do té doby,
dokud ji žák nezničí nebo neztratí, celou školní docházku. Máme i bezkontaktní čip, který stojí 115,--Kč a je prakticky
nezničitelný. Kartu nebo čip musí žák denně nosit. V případě ztráty karty si žák musí koupit kartu novou.Pokud strávník si
zapomene kartu, vyzvedne si náhradní lísteček u pí.stravenkářky.
Pro žáky připravujeme za stejných podmínek také svačinky, které se vydávají o velké přestávce a děti je konzumují ve
školní jídelně. Cena je jednotná pro všechny kategorie 18,-Kč.
Rodiče, jejichž děti potřebují dietu se osobně spojí s vedoucí školní jídelny pí. Hrčkovou.
Žáci III. a IV. kategorie mají možnost výběru ze dvou druhů jídel.
Jídelní lístek na celý měsíc najdete na našich internetových stránkách zsmerhautova.cz
Přejeme Vašim dětem, aby jim v naší jídelně chutnalo.
Hrčková Eugenie
V Brně dne 1. 9. 2020
vedoucí školní jídelny, tel. č. 545211820 kl. 114

