Základní škola Čkalovova ,Ostrava -Poruba,příspěvková organizace ,

Provozní řád školní jídelny
Činnost školní jídelny upravují následující předpisy:
zákonč.561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním vyšším odborném a jiném
vzdělávání /školský zákon/
vyhláška č.107/2005 Sb.,o školním stravování
vyhláška č.137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
vyhláška č.410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže,
nařízení Evropského parlamentu č.852/2004 o hygieně potravin

Organizace provozu školního stravování
Školní jídelna poskytuje podle § 119 zákona č.561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů
za úplatu
a/ stravování žáků a studentů podle vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování
b/ stravování zaměstnanců podle vyhlášky č. 84/2005 Sb.
c/ stravování pro cizí osoby

Finanční limity na nákup potravin
Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku,
ve kterém dosahují věku:

strávníci do

6 let
7 - 10 let
11- 14 let
15 a více let
dospělí

22.24.27.29.58 .-

Informace k elektronickému systému stravování ve školní jídelně

V únoru 2014 přechází školní jídelna Čkalovova 942 v Ostravě –Porubě na
nový,modernější systém stravování,který bude umožňovat objednávání stravy i přes internet.
Internetové objednávání stravy umožňuje usnadnění přístupu k objednávkám strávníka
z pohodlí domova nebo zaměstnání.Stačí mít pouze k dispozici připojení k internetu
a běžný prohlížeč webových stránek.

Strávníci se přihlašují ke stravování odevzdáním vyplněné přihlášky ke stravování ,kde bude
uvedeno jméno a příjmení,třída,datum narození, bydliště ,číslo účtu a kód banky,telefon.
Tyto přihlášky žáci obdrží od svých třídních učitelů a po vyplnění je zase odevzdají ve třídě,
nebo přímo ve školní jídelně.

Dospělí strávníci také vyplní přihlášky a odevzdají ve školní jídelně.

Možnost placení stravného
----------------------------------------------

A/

pravidelná měsíční platba
Stanovte si,prosím,kolik obědů přibližně odeberete měsíčně na základě toho si sami
určete částku,kterou budete pravidelně měsíčně poukazovat na účet školní jídelny.
Např. 20 stravovacích dnů x 27.,- = 540.-Kč
Trvalý příkaz zadejte bez velkých prázdnin.

B/

jednorázová platba
Jednorázovým převodem zašlete Vámi zvolenou částku
a po jejím vyčerpání platbu zopakujte

C/

hotovostně
Ve školní jídelně Čkalovova jen v mimořádných případech
vedoucí školní jídelny d.chamrádová

