Provozní řád školní iídelny
Platnost od 01. 04. 2022

Název a adresa školské zařízení: ZŠ a MŠ Nechvalice, Nechvalice 25,
264 01 Sedlčany, okres Příbram
provozovna školní jídelny: Nechvalice 48
Telefon: 314 314 794
E-mail: sj-zs-nechvalice@centrum .cz
Vedení : ředitel přísp . Organizace - Jiří Neužil
vedoucí kuchyně - Michaela Jakešová
hlavní kuchařka - Václava Čiháková - odhlašování obědů

l)Zásad y provozu
Provoz se řídí vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
pozdějších předpisů.
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávami celky ve znění
.
Dále řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

2)Provoz ŠJ
Pracovní doba 6:30 -14:00 hod.
Výdejní doba pro děti 11:00 - 11:45 hod. a 12:30 - 13:00 hod.
Pro cizí strávník y 11:00 - 12:30 hod.
Pro odběry do jídlonosičů 10:45 - 11:30 hod.
Obědy

se nevydávají do skleněných nádob.

3)Výše stravného
Výše stravnéh o se řídí vyhláškou č. 84/2005 sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb.
Děti věk
Děti

2-6 let

7-10 let

Děti věk

11-14 let

Zaměstnanci

školy

Zaměstnanci OÚ
Cizí strávníci

41,-

Kč (přesnídávka

27,-

Kč oběd,

9,-

9,- Kč, oběd 23,- Kč,

Kč přesnídávka,

9,-

svačina

9,-

Kč)

Kč svačina

30,- Kč oběd
35,- Kč,
35,- Kč,
77,- Kč

20,- Kč, celkem 55,- Kč
příspěvek zaměstnavatele 40,- Kč, celkem 75,- Kč
příspěvek zaměstnavatele

4)Placení stravného
se platí vždy
Placení se provádí převodem z účtu nebo hotovostně u vedoucí školní jídelny. Stravné
ostně. Hodiny a dny, kdy se
třetí a čtvrtý den v následuj (cím měsíci hotově nebo do 15. bezhotov
ce.
vybírá, jsou vždy vyvěšeny dopředu u vchodu do jídelny a na budově ZŠ a MŠ Nechvali
včas upozorněno na vývěsce
Někdy se termín výběru posune - svátky, prázdnin y, na tuto změnu je
školní jídelny a na http://zs -nechvalice.cz

S)Odhlášky stravy
Povinnost přihlásit a odhlásit strávníka je den dopředu, nejpozději do 7:15 hodiny toho dne, kterého
se to týká. Při ředitelských volnech, prázdninách a jiných mimořádných volnech jsou strávníci
automaticky odhlášeni. Pokud by měli zájem se stravovat a jídelna byla v provozu, musí uhradit plnou
částku oběda bez dotace (tj. věcné náklady, mzdové náklady a cenu potravin). Pokud se strávník
neúčastní vyučování, nemá nárok na dotovaný oběd. První den onemocnění si, ale může strávník
vyzvednout oběd do jídlonosiče . Bude-li v době prázdnin provoz ZŠ a MŠ, může žák navštěvující
školské zařízení odebrat oběd za stejnou cenu jako během školního roku, kdy se účastní vyučování.
To znamená plně dotovaný oběd .
6)Vyúčtování probíhá 2x ročně k 31. 12. a 30. 6.

Bude provedeno u každého strávníka na základě způsobu placení stravného nebo p o domluvě
s vedoucí jídelny jiným způsobem .

7)Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen jídelní lístek v školní jídelně, dále je možno prohlédnout si jej na webu ZŠ a
MŠ Nechvalice http://zs-nechvalice .cz

8)Dotazy a připomínky
Dotazy a připomínky, případné problémy řešíme~ přímo v kanceláři ŠJ s vedoucím školní jídelny.

Nechvalice dne 01. 04. 2022
Provozní řád školní jídelny vypracovala Michaela Jakešová.

Základní škola a Mateřs'.:,á ško~t
Schválil Mgr. Jiří Neužil, DiS. s účinností od 01. 04. 2022.
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