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Provozní řád školní jídelny pro ZŠ 

• Pracovní doba:  školní kuchyně                    PO – PÁ  od     600 – 1430 hod. 

                                        vedoucí stravování              PO – PÁ  od     700 - 15 00 hod. 

 

• Přihlašování a odhlašování obědů se provádí v pracovní den do 1300 hod. vždy ve školní 

kuchyni na  722 199 671 možno i SMS. 

            První den nemoci lze oběd odebrat do vlastního jídlonosiče / jednorázový obal á 6,- Kč.    

            Za ostatní neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada. 

            Uvařená – neomluvená strava bude účtována v celkové výši (včetně režijních nákladů)  

      dle vyhlášky 107/2005 Sb. 

            Za řádně odhlášenou stravu, se příslušná částka převádí do dalšího měsíce. 

• Finanční normativ  - ZŠ   7 – 10 let      27,- (78,-) 

                                  - ZŠ 11 – 14 let      30,- (81,-) 

Do kategorií jsou strávníci zařazeni  podle data narození vyhl. 107/2005 Sb. 

• Způsob placení – platba bude hrazena zálohově na měsíc předem 

                                       -  hradí se hotově u vedoucí ŠJ a to do 10. v měsíci 

                                      -   nebo platba prováděna z účtu (dle zájmu rodičů) 

            V případě nezaplacení do daného dne, nebude dítěti poskytnuta strava. 

• Vstup do ŠJ  - výdej do jídlonosiče                    1045 – 1110 hod. 

                                   - výdej obědů ZŠ                           1210 – 1345 hod. (dle rozpisu)                                 

             Nepovolaným osobám do jídelny vstup zakázán. 

• Norma masa (v syrovém stavu)   7 – 10 let       70g   (maso)     160g   (drůbež)  84g (ryba) 

                                                                 11 – 15 let       80g                   200g                   96g                                           

• Jídla jsou připravována podle receptur pro školní stravování, jsou určena k přímé spotřebě. 

• Školní kuchyně vydává pouze jídla připravená ve školní kuchyni, nebo jídla po dohodě s rodiči ve 

zvláště závažných případech, doložených lékařským potvrzením 

 

 

       V Boleradicích 1.2. 2023                                    podpis ředitele 

 


		2023-02-03T07:21:21+0100
	Mgr. Miroslava Fišerová, MBA




