Řád školní jídelny

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace, Školní 710, 685 01 Bučovice

Strávníci mají nárok na oběd jen po dobu svého pobytu ve škole, při své

nepřítomnosti /nemoc, výlety apod./ jsou POVINNI SE ODHLÁSIT.

Školní jídelna VYDÁVÁ svačinky o velké přestávce, obědy 11,15 – 13,45 hod.

Veškerá strava, vydávaná ve školní jídelně, je určena k OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ

přímo v jídelně, po odnesení mimo prostory jídelny za ni nenese školní jídelna

odpovědnost.

Obědy se přihlašují a odhlašují DEN PŘEDEM do 14. hod.

Oběd 2 se objednává NEJPOZDĚJI 2 dny /pracovní/ předem do 14. hod.

Pokud jídlo 2 nebude pro malý zájem vařeno, strávník dostane jídlo 1.

1/5

Řád školní jídelny

V případě neočekávané absence / náhlé onemocnění, úraz/ je možné odhlásit

oběd ještě ráno telefonicky DO 7. 00 hod. Pokud rodiče nestihnou včas stravu

odhlásit, mohou PRVNÍ DEN nemoci vyzvednout oběd do vlastních nádob.

NEODHLÁŠENÁ STRAVA PROPADÁ !

Strávníci jsou povinni mít ČIP vždy u sebe. Pokud ho u sebe nemají, musí si

na boxu vytisknout náhradní stravenku, na kterou je jim vydán oběd.

První dvě stravenky v měsíci jsou bezplatné, třetí a další je zpoplatněna

částkou 5,- Kč.

PLACENÍ OBĚDŮ: od 20., příp. 21. dne v měsíci lze platit stravné na měsíc

následující, pokud není oznámeno jinak. STRAVNÉ SE PLATÍ PŘEDEM.

TELEFON ŠKOLNÍ JÍDELNY 734 318 949
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Placení stravného a čipů

HOTOVOSTÍ – zálohou na následující měsíc, přeplatky se odečítají vždy ze zálohy

při placení na příští měsíc.

Z BĚŽNÉHO ÚČTU - strávník /jeho zákonný zástupce/ vyplní PŘIHLÁŠKU ke

stravování, je mu přidělen VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutno uvádět pro

přiřazení platby strávníkovi.

Přeplatky se vrací jednorázově za celý školní rok na účet strávníka /plátce/.

Ceny obědů žáci

ZŠ

1. kategorie /7- 10 let/

26,- Kč
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2. kategorie /11- 14 let/

28,-Kč

3. kategorie 15 a více/

30,-Kč

MŠ

1.kategorie /3-6 let/

22,- Kč

přesnídávka 8,- Kč

,svačinka

8,- Kč

2.kategorie /7 – 10 let/

24,- Kč

přesnídávka 9,- Kč

svačinka

9,- Kč

Žáci se řadí do kategorie podle věku, kterého dosáhnou v průběhu
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školního roku /do 31. 8. /

CENA PŘESNÍDÁVKY 13,- Kč

Vydává se pouze o velké přestávce /9,25 – 9,45 hod./

ZMĚNA VYHRAZENA

Cena bezkontaktního čipu 120,- Kč

- čip se platí hotově

Při ukončení stravování se vrací za čip 90,- Kč

5/5

