Provozní řád - cizí strávníci
Strava ve školní jídelně je připravována v souladu s platnými hygienickými předpisy (Vyhláška
č.602/2006 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin).
•
•

Vyvařovat se bude v době provozu školy nebo mateřské školy (tj. mimo státní svátky a
prázdniny).
Školní jídelna poskytuje stravování v rámci doplňkové činnosti pro důchodce obce
(60+), zaměstnance OÚ a zaměstnance PO jiného subjektu na základě smlouvy.

Jídelníček
Vyvěšen na nástěnce u školní jídelny, na internetových stránkách ŠJ a na internetových
stránkách www.jidelnazvole.cz
Objednávky stravy
•

Při odevzdání přihlášky (kterou si lze vytisknout na internetových stránkách ŠJ nebo
vyzvednout v kanceláři ŠJ) je strávník automaticky přihlašován ke stravování na celý
měsíc.

•

Při přihlášení je novému strávníkovi přidělen variabilní symbol. Na tento symbol se
vážou veškeré platby, které strávník uhradí.

•

•

Strávník si hlídá pouze své odhlášky, které bude hlásit nejpozději den předem ve
výdejně obědů nebo na tel. čísle 777 314 964. Změnu je možné provést nejpozději
den předem do 13.00 hodin. Pozor!!! Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Na výdejně bude k dispozici jídelní lístek s objednávkou v tištěné podobě který
strávník odevzdá podepsaný vedoucí školní jídelny, aby se předešlo nedorozumění v
objednávkách či platbách

Výdej stravy
•
•

Výdej stravy do vlastních čistých jídlonosičů probíhá od 11:15 do 11:45 hodin.
Strávník si donese čistý jídlonosič, který rozloží na výdejní pult, nahlásí jméno, jestli
má zakoupený oběd a poté personál kuchyně jídlonosič naplní a strávník si ho opět
sám složí a odnese.

•
•

Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob

Oběd je určen pro přímou spotřebu.

Cena obědu
Cena za jeden oběd činí 78,00 Kč. Cena se skládá z veškerých nákladů na přípravu jídla
(suroviny, provozní a mzdové režie)
Způsoby úhrady stravného
•
•

V hotovosti - po dohodě s ředitelkou ŠJ
Převodem na bankovní učet - pod přiděleným variabilním symbolem na účet ŠJ.

Na tento symbol se vážou veškeré platby, které strávník uhradí.
Platby se posílají paušálně, vždy na měsíc dopředu tzn. v srpnu na září, v září na říjen,
atd.
Jana Mišalková
Ředitelka ŠJ Zvole

