ZÁKLADNÍ

ŠKOLA LETOHRAD, U DVORA 745

U Dvora 745, Letohrad 561 51, tel. 465676361
IČO: 00856452, e-mail: zsudvora@zsudvora.cz

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
V naší školní jídelně máme bezstravenkový systém. Strávník po složení zálohy 130,- Kč
obdrží čip, kterým se přihlašuje ke stravování a zavazuje se dodržovat řád naší jídelny. Ztrátu
čipu je nutné hlásit v kanceláři ŠJ, čip bude zablokován a nemůže dojít ke zneužití. Po
ukončení stavování lze nepoškozený a funkční čip vrátit a strávníkovi bude částka 130,- Kč
vrácena.
Placení stravného
o trvalým příkazem – pravidelná měsíční platba na účet
o převodním příkazem – jednorázová platba na účet
o složením hotovosti v KB
Číslo účtu a variabilní symbol strávníka je sdělován při zakoupení čipu.
Přeplatek na stravném se vrací v červnu a při ukončení stravování (tzn. stěhování).
Strávníci si přihlašují a odhlašují stravu pomocí terminálů, které jsou umístěny na chodbách.
Oběd je třeba odhlásit nebo přihlásit den předem do 14:00 h.
(tel.: 465 676 371) nebo přes internet http://strav.nasejidelna.cz/0039.
Žáci si mohou stravu přihlásit na celý školní rok v kanceláři ŠJ.
Ve dnech školního vyučování platí žák cenu oběda v hodnotě ceny potravin, v ostatní dny
platí žák cenu, ve které jsou zakalkulovány také ostatní náklady. Onemocní-li žák, může si
oběd odebrat pouze první den nemoci, potom je povinen obědy odhlásit.
Pokud odjíždí žák na výlet nebo jinou akci mimo školu a nevrátí se do 13:30 h, musí být oběd
odhlášen dle § 119 sb. Z. 561/2004, neučiní-li tak, uhradí oběd v plné výši. Zapomene-li žák
čip, je možné oběd odebrat po ověření v kanceláři ŠJ náhradní stravenkou, kterou si žáci
vyzvednou ráno do 8:00 hod.
Cena obědů – je stanovena ve třech věkových kategoriích.
o Kategorie 7 – 10 let: 20,- Kč
o Kategorie 11 – 14 let: 23,- Kč
o Kategorie 15 a více let: 27,- Kč

Výdej obědů
Výdej v jídelně do předem připravených jídlonosičů: do 11:00 h. (Během výdeje obědů ve
školní jídelně se z hygienických důvodů do jídlonosičů obědy nevydávají.)
Výdej u okénka pro cizí strávníky do jídlonosičů: 11:00 h – 11:30 h, 13:15 h – 13:30 h
Výdejní doba pro cizí strávníky v jídelně: 11:00 h – 11:30 h.
Výdejní doba o prázdninách: 11:00 h – 12:00 h.
Výdejní doba pro žáky v jídelně: 11:40 h – 13:45 h.
Výdejní doba na Orlici do nádob: 11:30 h – 11:40 h.
Výdejní doba na Orlici pro žáky: 11:40 h – 13:00 h.
Svačiny
Žáci si mohou zakoupit svačiny. Pro první stupeň jsou vydávány první přestávku (8:45 h –
8:55 h), pro druhý stupeň druhou přestávku (9:40 h – 10:00 h). Objednávání svačin funguje
stejným způsobem jako objednávání obědů. Svačinu je zakázáno vynášet z jídelny.
Žáci, kteří se nestavují v ŠJ, mají do jídelny vstup zakázán.
Chování ve školní jídelně
Do školní jídelny vstupují žáci se svou třídou podle platného rozpisu a podle pokynů dohledu
na hlavní chodbě. V mimořádném případě, kdy žák potřebuje jít na oběd přednostně, požádá o
svolení učitele konajícího dohled na chodbě.
Žáci dodržují v jídelně pravidla slušného chování. Se spolužáky hovoří tiše. V řadě
nepředbíhají spolužáky a u okénka přikládají čip jednotlivě. Jídlo si odnášejí ke stolu na tácu.
Použité nádobí odkládají na určené místo. Pro obědy i svačiny platí zákaz vynášení jídla
mimo jídelnu.
Při porušení řádu školní jídelny může být žák ze stravování vyloučen.

V Letohradě 2. 1. 2017

Miroslava Motyčková
vedoucí ŠJ

