Přihlašování a odhlašování strávníků
Na začátku školního roku dostanou žáci ZŠ přihlášku ke stravování, kterou odevzdají
vyplněnou a podepsanou od rodičů vedoucí ŠJ. Přihlásit se na obědy je možné i kdykoliv
během školního roku. V případě odhlášení rodiče oznámí vedoucí ŠJ, že žák již nebude
odebírat obědy ve školní jídelně.
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno
navazující doplňkové jídlo.
Odhlášení dítěte/žáka ze stravování z důvodu nemoci nebo jiného důvodu je nutno provést
nejpozději daný den absence do 7 hodin, případně lze také v 1. den nepřítomnosti
dítěte/žáka tento oběd vydat do přineseného jídlonosiče. Jídlonosiče si rodiče přináší
nejpozději do 11,30 hodin do školní jídelny (budova ZŠ), případně v jiném čase po
telefonické domluvě s kuchařkou. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole
nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
V případě pozdní ohlášky bude oběd naúčtován.

Denní hlášení obědů
Denní odběr obědů hlásí učitelky MŠ a ZŠ kuchařce školní jídelny každé ráno v 7,15 hod.
Kuchařka pak vedoucí jídelny vypíše výdejku potravin. Evidence strávníků je vedena na
seznamech a vyúčtování se provádí na konci měsíce podle množství skutečně odebraných
obědů. Stravenky neprodáváme.

Výdej obědů
11,00 – 11,30
11,30 – 12,00
11,45 – 12,05
12,35 – 13,00

výdej obědů a jídlonosičů cizím strávníkům
děti MŠ (v budově MŠ)
žáci ZŠ (1. a 2. ročník)
žáci ZŠ (2x týdně 2. ročník)

Kalkulace stravného
MŠ od 3-6 let

celodenní
dopolední

41,- Kč
32,- Kč

MŠ 7 let

celodenní
dopolední

43,- Kč
34,- Kč

ZŠ 7-10 let
zaměstnanci
cizí strávníci

25,- Kč
26,- Kč
66,- Kč

Úhrada stravného
Stravné je možné platit převodem z účtu i v hotovosti. Rodičům dětí z MŠ přikládá vedoucí
ŠJ spolu s měsíčním vyúčtováním stravného i přehled o odebírání stravy v daném měsíci.
Úhrada stravného musí být provedena nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
V Provodově dne 1. 1. 2019

Mgr. Jana Černá, ředitelka školy

