Provozní řád školní jídelny
- odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další
dny je nutné odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p. Šmerákové nebo telefonicky na
číslo :415 721 014.
- obědy se vydávají od 11,00 do 14,30 hodin
- strávníci, kteří platí stravné bezhotovostním způsobem mají obědy přihlášené
automaticky,
ostatní až po zaplacení
- žák musí být ke stravování ve ŠJ řádně přihlášen nejpozději do 7,45 hodin
stávajícího dne a též do 7,45 hodin stávajícího dne odhlášen
Způsoby placení :
1/ sporožirem
2/ platbou z běžného účtu inkasem a trvalým příkazem
3/v hotovosti ( pro výběr stravného jsou určeny dva dny v měsíci, termíny budou
vždy vyvěšeny na nástěnce MŠ, ZŠ, ŠJ- jeden z termínů bude v dopoledních
hodinách a jeden v časovém rozmezí od 11:00 do 15:00 hod).
- V těchto dnech je možné vyzvednout si osobně informaci o měsíčním
vyúčtování za stravování z předešlého měsíce Vašeho dítěte.
V případě, že opakovaně nebude mít strávník na sporožirovém účtu nebo bankovním
účtu peníze, bude mu stravné zablokováno
- pokud nebude mít strávník řádně zaplacené stravné nejpozději do konce měsíce
na následující měsíc, oběd nedostane
- při jakékoliv změně, nemoci či přechodu na jinou školu nebo ukončení studia je
nutno tuto okolnost osobně oznámit vedoucí ŠJ
- stravné nelze v žádném případě odhlašovat zpětně, na pozdější odhlašování není
brán zřetel
- přeplatek na stravném bude vyúčtován vždy na konci školního roku
- strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly při stolování, při opakovaném porušování provozního řádu
může být strávník ze stravování vyřazen
- všichni strávníci i rodiče mají možnost seznámit se s tímto provozním řádem, který
je vyvěšen na chodbě školní jídelny, nebo přímo u vedoucí školní jídelny.
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