Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Provozní řád školní jídelny a výdejny rok 2019/2020
1. Zásady provozu:
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25. 2. 2005,
FN /Metodikou spotřebního koše, novým školským zákonem 561/2004, zákonem O
ochraně veřejného zdraví, 258/2000, vyhláškou 137/2004 O hygienických
požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických
závažných,vyhláškou 490/2000 ze dne 15.12.2000 O rozsahu znalostí a dalších
podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného
zdraví, nařízením ES - od 1.1.2006, 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002,rozsah
poskytovaných služeb viz Systém HACCP.
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
sledovaných potravin.
Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na
dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první
den neplánované nepřítomnosti.
Oběd si může vyzvednout v jídelně na ulici Havlíčkova nebo výdejně na ulici
Masarykova 96 do jídlonosiče. Další dny strávník nemá nárok na dotované stravné a
musí se odhlásit.
2. Provozní doba ŠJ - výdej stavy: 11.15 -14.00 hod.
Žáci 1. – 3. ročníku výdejna Masarykova 96, 11.35 -13.30 dle oddělení družin. Žáci,
kteří nenavštěvují družinu, individuálně.
Žáci 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročníku 11.35 – 14.00 hod
Zaměstnanci 11.15 – 14.00 hod.
Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.
Výdej do jídlonosičů na ul. Havlíčkova 452 : od 11.50-12.40
od 12.55-13.40
Výdej do jídlonosičů na ul. Masarykova 96: od 11.30-13.00
3. Výše stravného:
Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování
platnou od 1. 9. 2019.
1. kategorie 7-10 let žák narozený 1. 9. 2009 - 31. 8. 2013

27,- Kč; 594,- měsíčně

2. kategorie 11-14 let žák narozený 1. 9. 2005 - 31. 8. 2009 30,- Kč; 660,- měsíčně
3. kategorie 15-18 let žák narozen do 31. 8. 2005

31,- Kč; 682,-- měsíčně

4. Způsob úhrady stravného:
Bezhotovostní platební styk -převodem
Složenkou – k vyzvednutí u vedoucí ŠJ
Odhlášené obědy jsou odečteny.
číslo. účtu:35-1448540237/0100
variabilní symbol: číslo žáka přiděleného ved. ŠJ
částka: výše stravného jednotlivých kategorií x 22 pracovních dnů
Termín placení - stravné je nutné platit dopředu, a to vždy do konce měsíce na měsíc
následující.
Při nezaplacení stravného nebude strávník na stravování přihlášen.
Nezaplatí-li včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky.
5. Přihlášení strávníků:
Ke stravování v ŠJ se strávníci přihlašují vyplněním a odevzdáním podepsané
přihlášky.
6. Odhlašování strávníků:
Odhlášení stravy – žáci si mohou oběd odhlašovat terminálem na chodbě u školní
jídelny na ul. Havlíčkova nebo vedoucí ŠJ (na tentýž den od 6.00 do 7.15 hod.) na
uvedených kontaktech tel: 547230028, helakli@seznam.cz
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční
náhrada.
Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.
Vyúčtování: bude provedeno v měsíci červenec a srpen.
Přihlašování žáků ke stravování poslední týden v srpnu a v průběhu měsíce září.
7. Závěrečná ustanovení:
S provozním i vnitřním řádem školní jídelny jsou rodiče seznámeni na stránkách
školy.
Platnost provozního řádu na rok 2019/2020 končí 31. 8. 2020
Provozní řád na rok 2019/2020 nabývá platnost dne 1. 9. 2019.
Provozní řád je k dispozici v prostorách jídelny na ul. Havlíčkova a výdejny ul.
Masarykova.
V Rajhradě 1. 9. 2019
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Helena Klímová,
vedoucí ŠJ

PeadDr. Zdeněk Motlíček,
ředitel školy

