Organizační náležitosti školního stravování
1.Přihlášky ke stravování, odhlášky, placení stravného
Děti a žáky při nástupu do školy (mateřské nebo základní ) přihlásí ke stravování jejich
rodiče vyplněním přihlášky ke stravování. Děti navštěvující mateřskou školu odebírají dopolední
svačinu, oběd a odpolední svačinu. Žáci základní školy odebírají oběd.
Způsob úhrady stravného:
inkasem ze sporožirových účtů
inkasem z běžného účtu
složenkou
složením v hotovosti přímo na účet ŠJ u České spořitelny (po dohodě s vedoucí ŠJ)
hotově – hotovost lze přijmout jen v odůvodněném případě (zahájení stravování v průběhu
školního roku, dorovnání dlužné částky) a v průběhu prázdninového provozu
Úhrada stravného je prováděna zálohou vždy v předcházejícím měsíci. Výše zálohy je
stanovena podle počtu pracovních dní v měsíci, kterého se záloha týká. Tato částka je upravena o
odhlášky z minulého měsíce.
Dítě (strávník), které se z důvodu nepřítomnosti v mateřské nebo základní škole nebude
stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den předem. Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat
dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci, pokud strava nebyla včas odhlášena - § 4
odst. 9 vyhláška 107/2005 Sb. Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada se za nevybranou
stravu neposkytuje.
Během školní docházky se mohou žáci školy kdykoliv ze stravování odhlásit nebo přihlásit.
Rodiče mohou dítě odhlásit telefonicky.
2.Identifikační karty
Strava v ZŠ se vydává prostřednictvím identifikačních karet.
Platnost identifikační karty je po celou dobu školní docházky.
V případě ztráty nebo poškození identifikační karty je nutno zakoupit náhradní identifikační kartu.
Stravování je poskytováno v souladu se:
Zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon,
Zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
Zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravování,
Vyhláškou číslo 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
Vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních
složkách státu a státních příspěvkových organizacích

