Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny
Školní stravování se řídí zákonem 561/2004 Sb. , vyhláškou 107/2005 Sb., vyhláškou 137/2005 Sb.
Od 1.9.2017 bude stravné a školné ŠD na další měsíc hrazeno přednostně inkasem z účtu
zákonných zástupců , pouze ve výjimečných případech bude možno uhradit hotově u vedoucí
školní jídelny v termínu předem stanoveném.
Ceny stravného:

Kategorie

I.
II.
III.

Počet let

Kč

7-10 let
11-14 let
15 a více let

20,- Kč
22,- Kč
25,- Kč

Žáci se do příslušné kategorie zařazují již na začátku školního roku. Příklad: žák dovrší 11 let
v měsíci červenci následujícího roku, ale do II. kategorie 11-14 let bude zařazen již na začátku
školního roku, tj. v měsíci září.
Stravu je možno odhlásit den předem do 13.00 hod. Příklad: žák nebude chtít oběd na středu,
oběd musí odhlásit v úterý do 13.00 hodin. Oběd je možno odhlásit osobně u vedoucí školní
jídelny, telefonicky na čísle 724 036 944 nebo na e-mailové adrese: www.strava.cz.
Částka za odhlášené obědy se odpočítává z nového nákupu na další měsíc.
Na dotovanou stravu má žák nárok pouze první den nepřítomnosti ve škole, další dny
nepřítomnosti již žák nemá nárok na dotovaný oběd. Pokud nebude oběd řádně odhlášen,
musí pak uhradit od 2 dne nepřítomnosti celkové náklady na přípravu jídla, tj. + 33,- Kč
k základní výši oběda.
Každý nový strávník si musí zakoupit stravovací čip ve výši 115,- Kč, po ukončení stravování
mu bude za nepoškozený čip vrácena zpět částka 115,- Kč.
Výdej obědů
Do jídlonosičů a cizím strávníkům
Pro žáky
Do jídlonosičů a cizím strávníkům

11.30 – 11.45 hod.
11,45 – 13.45 hod.
13,45 – 14.00 hod.

Objednávání obědů
Strávník má možnost výběru obědu ze dvou druhů jídel, a to v pondělí, ve středu a v pátek.
Oběd číslo 2 bude připraven, pokud si jej objedná minimálně 30 strávníků.
Postup pro objednání a odhlašování obědů najdete na internetových stránkách školy.
Jídelníček je vyvěšen na stránkách školy.
S případnými dotazy na stravování se obracejte na vedoucí školní jídelny p. Kotulášovou.
V Ostravě 1. 9. 2017

