PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Adresa školy
Telefon školní jídelny
Email

Zaměstnanci školní
jídelny

Základní škola Velké Meziříčí
Oslavická 1800/20
Oslavická 1800/20
594 01 Velké Meziříčí
566 782 280
soukalova@zs-oslavickavm.cz
Šoukalová Marie
vedoucí ŠJ
Hošková Libuše
hlavní kuchařka
Malcová Marie
kuchařka
Brodská Jaroslava
kuchařka
Balounová Monika
kuchařka
Dostálová Libuše
kuchařka

Zásady provozu
Školní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle
zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. V jídelním lístku jsou také uvedeny
alergeny. Je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.
Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po dobu celé
školní docházky. Po přihlášení obdrží každý strávník čip ke stravování. Cena 1 čipu je 122,- Kč.
Na začátku nového školního roku (září) je každý strávník povinen se přihlásit.
Provoz školní jídelny
Pracovní doba
Výdejní doba pro děti a zaměstnance

6:00 – 14:30
11:30 –14:00

Vstup do školní jídelny je dovolen pouze stravujícím se žákům, pedagogům, ostatním zaměstnancům a pedagogickému
dozoru.
Výše stravného
Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i
výživové a finanční normy. Žák, který v průběhu školního roku (1. 9. - 31. 8.) dosáhne věkové hranice 11 a 15 let, je
již od září zařazen do vyšší kategorie. V době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na dotované
stravné. Toleruje se pouze první den nemoci nebo nepřítomnosti. Tyto obědy se vydávají u bočního vchodu ŠJ.
Výše stravného ZŠ

Výše stravného MŠ

7 – 10 let

27,- Kč

11 – 14 let

29,- Kč

15 let

31,- Kč

Do 6 let

Celkem

11,- Kč
(9 + 2)
24,- Kč
8,- Kč
43,- Kč

přesnídávka

7 let

oběd
svačina
Celkem

12,- Kč
(10 + 2)
27,- Kč
8,- Kč
47,- Kč

přesnídávka
oběd
svačina

Úhrada stravného
1) Převodem z účtu – na základě vystaveného souhlasu s inkasem.
Číslo účtu školní jídelny: 27-0651010237/0100.
2) Složenka
Odhlašování obědů
Odhlášení oběda je možno provést telefonicky na čísle 566 782 280, e-mailem soukalova@zs-oslavickavm.cz do
7.00 hodin daného dne nebo přes internet. Formulář pro odhlašování obědů je také na internetových stránkách školy
v sekci „Školní jídelna“.
Další informace
Úterý, středa a čtvrtek se vaří dvě jídla. Možnost výběru jídla na www.strava.cz (jídelna 3986).
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zs-oslavickavm.cz.
Doba prázdnin
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech budou
strávníci informováni.
vedoucí školní jídelny
Marie Šoukalová

ředitelka školy
Mgr. Eva Bednářová

_________________________

__________________________

Ve Velkém Meziříčí 1. 9. 2022

