Základní škola Praha-Petrovice, příspěvková organizace, Dopplerova 351, 109 00 Praha 10-Petrovice

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz školní jídelny (dále jen ŠJ) se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění
pozdějších změn a úprav a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé
výživy a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.
1. Ceny obědů - věková skupina 7 – 10 let

Kč 25,--

- věková skupina 11- 14 let

Kč 27,--

- věková skupina 15 a více let

Kč 29,--

Strávníci jsou na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. zařazováni do věkových skupin, pro zařazení je
rozhodující věk žáka, který dosáhne v příslušném školním roce.
2. Úhrada stravného - převod z účtu (na účet ŠJ č. 7034-2000743399/0800)
Variabilní symbol pro platby = přidělené evidenční číslo strávníka.
3. Odhlašování obědů je možné předem, mimořádně ještě týž den do 8,00 hod. telefonicky (i na
záznamník), osobně přes objednávkový box a v kanceláři ŠJ a také na www.strava.cz a
e-mail: jídelna@zsprahapetrovice.cz.
V době nemoci lze vyzvednout pouze první den oběd do nádob, ostatní dny je nutno odhlásit.
4. Výdej obědů je prováděn na základě prokázání se stravovacím čipem. Čip si zakoupí strávník
v kanceláři ŠJ (záloha Kč 120,-- v hotovosti). Po ukončení stravování se čip i záloha vrací zpět. Pokud
strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní doklad pro odběr jídla.
Výdej obědů je v době od 11,40 – 14,00 hod. pro žáky a v době 11,20 – 11,40 hod. pro cizí strávníky.
5. Při účasti na hromadných akcích školy (výlety, exkurze, ozdravné pobyty) aj. se obědy odhlašují
nejpozději tři dny před odjezdem na akci.
6. Aktuální jídelní lístek je vyvěšený u vstupu do školní jídelny a je dostupný na www.strava.cz, číslo
jídelny 4279.
7. Žáci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly při stolování ve školní jídelně a dodržovat podmínky šetrného zacházení s majetkem školy.
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