Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Provoz ŠJ se řídí zákonem 561/2004 Sb. vyhláškou 107/2001 Sb. vyhláškou 137/2004
Sb. MZ.
Stravné a školné můžete zaplatit v hotovosti nebo bezhotovostním platebním stykem
/povolení k inkasu /.

Prodej v hotovosti vždy poslední týden v měsíci. Den a čas bude upřesněn
podle pracovní doby vedoucí na této jídelně.

Informace o prodeji stravného jsou vždy v předstihu vyvěšeny.
Další prodej každý pátek od 7.00 do 8.00 hodin. Prodej stravného končí 15. dnem v měsíci
Při koupi stravného plaťte pouze odpočítanými penězi. ŠJ nemá možnost si zajistit tolik
drobných, abychom uspokojili 80 - 90% strávníků. Do věkových skupin jsou strávníci
zařazeni na dobu školního roku a podle věku kterého dosahují v daném škol. roce.
Ceny stravného jsou:
I. kategorie, věk 7 – 10 let tj. orientačně 1. - 4. třída Kč 20.00
II. kategorie, věk 11 – 14 let tj. orientačně 5. - 9. třída Kč 22.00
III. kategorie, věk 15 let
tj. orientačně 9.třída
Kč 25.00
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování – má strávník nárok na dotované stravné
v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti.
Od druhého dne neplánované nepřítomnosti nemá strávník nárok na dotované stravné
a musí být strava odhlášena. Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast žáka
ve škole a nebyly řádně odhlášené obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovány
s věcnými i mzdovými náklady, což činí 33.-Kč na jeden oběd, i když nebyly obědy
vyzvednuty.
Částka za řádně odhlášené stravné se automaticky odečítá z nového nákupu v dalším období.
Peníze v hotovosti se vyplácejí jen v mimořádných případech.
Odhlášení ze stravování se provádí na pondělí – ráno v pondělí do 7.00 hod. na stránkách
www.strava.cz, nebo pomocí SMS mobilním telefonem.
Odhlášení, přihlášení a změna oběda od úterý do pátku se provádí - den předem do 13.00
hodin, na stránkách www.strava.cz
Náhradní výdej obědů v první den neplánované nepřítomnosti do odnosných nádob pouze
na vyhrazeném místě ve ŠJ od 11.30 do 11,45 a od 13.15 do 13,30 hodin mimo výdejní
okno! Nemocní žáci si nemohou sami odnášet obědy domů.
Výdej obědů pro žáky školy
od 11.50 do 14.00 hodin.
O změně doby výdeje obědů jsou žáci informováni ředitelstvím školy a písemným
upozorněním ve školní jídelně. Při opakovaném nevhodném chování v jídelně může být žák
ze stravování vyloučen. Přístup do jídelny mají jen žáci, kteří se zde stravují. Ostatním,
včetně rodičů, je vstup do jídelny zakázán. Výjimku tvoří jen ti, kteří jdou pro oběd do nosiče

Strávníkovi je vydána strava u výdejného okna vždy po přihlášení bezkontak. čipem
na čtecím zařízení.
V případě ztráty čipu ihned kontaktujte ve vlastním zájmu vedoucí ŠJ, aby mohla být
provedena blokace stravy, případně zajištěn náhradní výdej v době po 13.30 hodině.
Při poškození, nebo ztrátě čipu, musí být zakoupen nový čip. V případě přechodu žáka
na jinou školu nebo ukončení školní docházky, může škola odkoupit funkční čip. Tato
možnost odkupu však končí do 50 kalendářních dnů po ukončení docházky, kdy je žák
definitivně vyřazen z evidence stravování ŠJ.
Strávník má možnost výběru obědů ze dvou druhů. Oběd č.1 má strávník navolen
automaticky po úhradě stravného.Oběd č.2 si strávník objednává sám internetem
www.strava.cz
Platba bezhotovostním platebním stykem: zákonný zástupce si zřídí u své banky příkaz
k povolení inkasa. Stažení inkasa je 20. den v měsíci /mimo prosinec, platby jsou zadané dřív
/a strávník je automaticky přihlášen ke stravování vždy od prvního dne v měsíci. Zákonný
zástupce je povinen nahlásit případné odhlášky do 13:00 hod./nemocnost, která přechází
do nového měsíce, ozdravný pobyt, lyžařský výcvik…
Případné dotazy a připomínky ke stravování projednávejte přímo s vedoucí školní jídelny.
Při nezaplacení stravného v daném termínu nebude strávník na stravování přihlášen.

.
Ostrava září 2017

…………………….
ředitel školy

