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Pøíspìvek pøidal Administrator
Friday, 27 April 2012
Aktualizováno Thursday, 03 August 2017

&Scaron;kolní jídelna &ndash; pøihlá&scaron;ení strávníkùV týdnu od 28.8. do 1.9.2017 se mohou žáci pøihlásit ke
stravování,
zakoupit si èip a uhradit zálohu na záøí 2017 v èase od 8 do 11 hodin

Ke každému obìdu je podáván nápoj dle výbìru &ndash; èaj, džus, voda.
Jídelníèek sestavila: Jiøina Dvoøáèková
Zmìna jídelníèku vyhrazena.
Alergeny: 1- obiloviny obsahují lepek, 2 - korý&scaron;i, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - podzemnice olejná (ara&scaron;ídy), 6 sójové boby, 7 - mléko, 8 - skoøápkové plody, 9 - celer, 10 - hoøèice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siøièitý, siøièitany,
13 - vlèí bob (lupina), 14 - mìkký&scaron;i

{mosimage1}
Základní &scaron;kola Vy&scaron;kov, Purkyòova 39,
pøíspìvková organizace
PSÈ 682 01 tel: 517 326 734 E-mail: jidelna@zspurkynova.vyskov.cz
Provozní øád &scaron;kolní jídelny
&Scaron;kolní stravování se øídí ustanoveními zákona è.561/2004 Sb. o pøed&scaron;kolním, základním, støedním,
vy&scaron;&scaron;ím odborném a jiném vzdìlávání.
Ve &scaron;kolní jídelnì se stravují žáci a zamìstnanci Základní &scaron;koly a cizí strávníci.
V dobì vydávání stravy mají do &scaron;kolní jídelny povolen vstup pouze strávníci s pøedplaceným stravováním.
Do jídelny vstupují žáci podle pokynù pedagogického dozoru. Za bezpeènost a èistotu v jídelnì odpovídá pedagogický
pracovník, který zde vykonává dozor podle rozvrhu zpracovaného &scaron;kolou. Rozvrh dozorù je vyvì&scaron;en
v jídelnì. Není dovoleno odná&scaron;et z jídelny jakékoli jídlo, výjimku tvoøí originálnì zabalené potraviny a odebraná strava
do jídlonosièù (viz &scaron;kolský zákon è.561/2004 Sb. a vyhlá&scaron;ka 107/2005 Sb. o &scaron;kolním
stravování). Za pøípadné ztráty osobních vìcí &scaron;kolní jídelna nezodpovídá. Doba výdeje:
- od 9.40&ndash;10.00 hod. pro
výdej svaèinek
- od 11.30&ndash;11.40 hod. pro výdej
obìdù do jídlonosièù
- od 11.40&ndash;14.00 hod. pro výdej
obìdù strávníkùm
V pøípadì nevyzvednuté stravy v dobì výdeje nevzniká strávníkovi žádný nárok na vrácení stravného. Jídelní lístek je umístìn
na webových stránkách &scaron;koly www.zspurkynovavyskov.cz, v jídelnì a na nástìnce ve vestibulu &scaron;koly.
Strávník je povinen respektovat pokyny zamìstnancù kuchynì a pedagogù a chovat se pøi stravování
v souladu s hygienickými a spoleèenskými pravidly.
Bìžný úklid bìhem provozní doby zaji&scaron;•ují v jídelnì pracovnice &scaron;kolní kuchynì, vèetnì stolù a podlahy. Úklid po
skonèení provozní doby zaji&scaron;•ují pracovnice úklidu. Úraz ve &scaron;kolní jídelnì hlásí strávník pedagogickému
dozoru.
Informace ke stravování podává a pøípadné stížnosti a pøipomínky (kvalita, hygiena, technické problémy,&hellip;) vyøizuje
vedoucí &scaron;kolní jídelny.
Úøední hodiny vedoucí &scaron;kolního stravování jsou od 6.30 do 14.30 hod.
I. Pøihlá&scaron;ení k odebírání stravy
Ke stravování pøihla&scaron;uje žáka zákonný zástupce vyplnìním pøihlá&scaron;ky ke stravování. Tato
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pøihlá&scaron;ka je platná a závazná po celou dobu &scaron;kolního stravování. Vyplnìním pøihlá&scaron;ky se žák i
zákonný zástupce zavazují k dodržování provozního øádu &scaron;kolní jídelny.
Pøihla&scaron;ování a odhla&scaron;ování stravného pøi nepøítomnosti strávníka lze provádìt nejpozdìji do 7.00 hodin
daného dne::
- - osobnì
- - telefonicky &ndash; pevná linka:
517 326 734 + záznamník, mobil: 702 013 803- e-mailem
(jidelna@zspurkynova.vyskov.cz) ·
II. Úhrada stravného
Stravné je možno hradit:
- - inkasem ze sporožirového úètu
- - pøevodním pøíkazem u banky
- - hotovì

Èeské spoøitelny

Vyúètování stravného se provádí 1x roènì v mìsíci srpnu. Stravné musí být zaplaceno zálohovì do posledního dne
pøedcházejícího mìsíce. V pøípadì neuhrazení hotovostní platby nevzniká strávníkovi nárok na obìd. Pokud dojde
k nedodržování platebních podmínek, bude strávníka vylouèen ze stravování.
Každý strávník musí mít zakoupen identifikaèní èip oproti záloze (platba v hotovosti). Identifikaèní èipy budou jednotlivým
strávníkùm prodány v kanceláøi &scaron;kolní jídelny. Pøi ukonèení stravování a odevzdání neporu&scaron;eného èipu
bude záloha vrácena.
Dojde-li ke ztrátì èipu, je nutno zakoupit nový.
Žák, který zapomnìl èip, nebo mu èteèka u výdejního okénka hlásí 0, se musí nahlásit vedoucí &scaron;kolní jídelny.
III. Žáci

Žáci jsou podle vyhlá&scaron;ky 107/2005 Sb. zaøazeni do kategorií strávníkù podle vìku, kterého v daném
&scaron;kolním roce dosáhnou.
- 1.
kategorie
7 &ndash;
10 let
- 2.
kategorie
11 &ndash; 14
let
- 3.
kategorie
od 15
let
Cena potravin hrazená pøi odebrání obìdu je závislá na jednotlivých kategor
- 1.
kategorie
7 &ndash;
10 let
21 Kè/obìd/den
- 2.
kategorie
11 &ndash; 14
let
23 Kè/obìd/den
- 3.
kategorie
od 15
let
24 Kè/obìd/den Cena obìda (plná cena: potraviny + režijní a mzdové
pøi neodhlá&scaron;ení stravy.
- 1.
kategorie
7 &ndash;
10
let
21 + 26 Kè/obìd/den
- 2.
kategorie
11 &ndash; 14
let
23 + 26 Kè/obìd/den
- 3.
kategorie
od 15
let
24 + 26 Kè/obìd/den
Ve &scaron;kolní kuchyni jsou pøipravovány také svaèinky - cena je 12 Kè/žák/den.
Žák, který není pøítomen ve &scaron;kole z dùvodu nemoci, má nárok na odbìr obìda za cenu potravin pouze první
den nepøítomnosti ve &scaron;kole. Dal&scaron;í dny nepøítomnosti je strávník (zákonný zástupce) povinen stravu
odhlásit. V pøípadì, že tak neuèiní, hradí za neodhlá&scaron;enou stravu plnou cenu.
IV. Dospìlí strávníci
Stravování dospìlých strávníkù se øídí vyhlá&scaron;kou 84/2005 Sb. (vyhlá&scaron;ka 94/2006 Sb., 17/2008 Sb.). Cena
obìda - hrazená pøi odebrání se skládá z ceny potravin, pøíspìvku FKSP, režijních a mzdových nákladù.
- Cena potravin
24 Kè
- Pøíspìvek
z FKSP snižuje cenu potravin (upraven ve
smìrnici &bdquo;Pravidla pro èerpání FKS&ldquo;)
- Režijní a mzdové
náklady
26
Kè
Na obìd za cenu potravin sníženou o pøíspìvek z FKSP má nárok pouze zamìstnanec, který odpracoval nejménì 3 hodiny.
Pokud odpracoval ménì, musí za neodhlá&scaron;ený nebo za vydaný obìd zaplatit plnou cenu 50 Kè (režie + mzdový náklad
+ pøíspìvek FKSP).
Zamìstnanec, který není pøítomen ve &scaron;kole z dùvodu nemoci, nemá nárok na odbìr obìda za cenu potravin sníženou o
pøíspìvek z FKSP ani první den nepøítomnosti v zamìstnání. Výjimkou je první den nemoci, kdy zamìstnanec odpracoval 3
hodiny.
http://www2.zspurkynova.vyskov.cz
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Ukonèena platnost provozního øádu ze 17. 9. 2012
Tento provozní øád nabývá úèinnosti dne 1. 9. 2014
Ve Vy&scaron;kovì dne 1. 9. 2014
Mgr. Ludìk Höfer, Ph.D. øeditel &scaron;koly
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