Základní škola a Mateřská škola Na Balabence,
nám. Na Balabence 800, Praha 9- Libeň
PROVOZ ŠKOLNÍ

JÍDELNY

Č.j. 517/ 2020
1.Základní ustavení
Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování
č.107/2005Sb ze dne 23.12.2011., vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. Dále se školní
stravování řídí výživovými normami,rozpětím finančního limitu na nákup potravin a spotřebním
košem.
2. Kategorie strávníků a cena stravného
Školní jídelna připravuje dvě hlavní jídla denně s možností výběru formou objednávky na čipovacím
zařízení, vždy na následující týden do úterý a na e-jídelníčku.
Členění strávníků a cena obědů
I.strávníci
3 - 6 let ………...30,-Kč
II. strávníci 7 - 10 let.............30,-Kč
III.strávníci 11 - 14 let..............32,-Kč
IV.strávníci 15 a více let............34,-Kč
Ceny obědů dle věkových skupin (§1odst.2a§5odst.1). Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni
na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů I.-IV.
3. Výdej stravy
Výdej stravy pro žáky a dospělé od 11,30 hod. a končí ve 14,00hod.
Výdej do jídlonosičů-doporučujeme od 11,00hod.-13,00hod.
Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat obědy do jídlonosičů.V případě nemoci je možné
vyzvednout oběd do jídlonosičů a to pouze p r v n í den nemoci. Pak je nutno obědy odhlásit.
Výdej stravy probíhá pomocí identifikačního čipu/cena 121 - 150,-Kč. Platnost čipu je po celou dobu
školní docházky, za předpokladu, že strávník čip n e z n i č í a n e z t r a t í .V případě, že strávník
čip zapomene o stravu nepřijde.V kanceláři školní jídelny mu bude vydáno náhradní potvrzení, na
které dostane oběd.
Z t r á t u č i p u,je nutné ohlásit vedoucí školní jídelny, zabrání se tak neoprávněnému odebírání
stravy jinou osobou.
Systém neumožňuje odběr obědů, pokud není stravné zaplaceno.
Žáci přicházejí na oběd v doprovodu pedagogického dozoru a chovají se ve školní jídelně ukázněně,
řídí se pokyny dozoru a pracovníků školní jídelny. Dodržují hygienická a společenská pravidla při
stolování.
Při vynášení potraviny ze školní jídelny, ručí za to, že nebudou
ZNEČIŠŤOVAT ŠATNU A OKOLÍ ŠKOLY !!!
Mimořádný úklid jídelny /rozlitý nápoj,rozbité nádobí.../je potřeba nahlásit pedagogickému dozoru,
který zajistí úklid /smeták,lopatka,kbelík je v místnosti u WC/.
Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pedagogický dozor.
Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagogickému dozoru.
4. Přihlašování, odhlašování a objednávka stravy
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí u vedoucí školní jídelny. V případě nemoci nebo
nepřítomnosti ve škole se musí strávník včas ze stravy odhlásit. Odhlašovat obědy lze v kanceláři u
vedoucí ŠJ, telefonicky na čísle 284 825 546 lze zanechat vzkaz na záznamníku, nebo
e-mailem:jidelna.skola@seznam.cz do 18.00 hodin na den následující a na e-jídelníčku.

Odhlášky ráno na tentýž den n e l z e u s k u t e č n i t.
Pokud není strava včas odhlášena, má možnost strávník p r v n í d e n nemoci oběd odebrat do
jídlonosiče. Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky
č.107/2005Sb. Strávník má nárok odebrat dotovaný oběd v době pobytu ve škole eventuelně první
den neplánované nepřítomnosti. V dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole má strávník (zákonný
zástupce) povinnost odhlásit stravu. Nebude-li mít strávník oběd odhlášený a jeho nepřítomnost ve
škole je prokazatelná, musí uhradit za tento oběd rozdíl jeho plné - nedotované ceny. Neodhlášená
strava je strávníkovi účtována, i když ji neodebral.V době prázdnin a volných dní pro žáky je každý
strávník automaticky odhlášen.
5. Platba stravného
bezhotovostní platba
-trvalým příkazem
k 15. dni v měsíci na měsíc následující na číslo účtu ŠJ:107-9210890217/0100 s uvedením
variabilního symbolu, který bude strávníkovi přidělen a příjmení dítěte.
I.strávníci
3 - 6 let ………...660,-Kč
II. strávníci 7 - 10 let.............660,-Kč
III.strávníci 11 - 14 let..............704,-Kč
IV.strávníci 15 a více let............748,-Kč
Přeplatky budou vyúčtovány jednou za školní rok k 30.6.
Ke stravování je nutno zakoupit čip. C e n a č i p u č i n í 150,- (121,-) Kč. Na tento čip se bude
strávník stravovat po celou dobu školní docházky. Za odevzdaný n e z n i č e n ý čip ( užívaný max. 2
roky) budou částka za čip vrácena.
Teprve zaplacením stravného je strávník na obědy příslušného měsíce přihlášen a to vždy až od
následujícího dne.
Zapomene-li strávník nebo rodič včas zaplatit a přijde mimo termín výběru, nemusí najít vedoucí ŠJ v
kanceláři. Výběr peněz není jediná pracovní náplň vedoucí ŠJ. Z tohoto důvodu je nutné platit stravné
v termínu k tomu určeném!
Upozornění: pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování poskytovat!
6. Ostatní
Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny, u hlavního vchodu a na internetu na e-jídelníčku.
Školní jídelna může z provozních důvodu jídelní lístek pozměnit.
Připomínky ke stravování lze projednat s hospodářkou školní jídelny.
7. Závěrečné ustanovení
Provoz školní jídelny byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti dne 1.9.2020.
Je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na www. stránkách školy.
Možnost k nahlédnutí je rovněž u ředitelky školy, zástupkyně ředitelky a vedoucí školní jídelny.
Nahrazuje Provozní řád školní jídelny ze dne 2.9.2019.

V Praze dne 1.9.2020
Marie Kopecká
vedoucí ŠJ

Mgr. Michal Vítek
ředitel školy

