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Provozní řád školní výdejny
V rámci hlavní činnosti se ve školní jídelně stravují žáci základní školy za cenu
dotovaných obědů. Zaměstnanci školy se stravují v rámci závodního stravování, kde
hradí plnou cenu oběda, která může být snížena o příspěvek zaměstnavatele. Ostatní
náklady hradí Školy Hlásek, s.r.o..
Školní jídelna vydává obědy denně v pracovní dny, mimo prázdnin, podle rozpisu. Žáci
a zaměstnanci školy: 12:00 – 13:30 hod.
Žákům základních škol se poskytuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole
či školském zařízení.
Zájemce o stravování se přihlásí v ředitelně u provozní Škol Hlásek, s.r.o., platba je
nastavena převodním příkazem na základě předpisu plateb.
Strávník na začátku školního roku vyplní přihlášku ke stravování.
Stravné je nutno zaplatit vždy k 15. dni předešlého měsíce, č.ú. – 77139/5500.
ZŠ i MŠ denně hlásí celkový počet strávníků. Vede ruční i elektronické záznamy o
stravování, počty jídel hlásí firmě J3R s.r.o.
Odhlášky obědů se přijímají den dopředu do 15:00 na stránkách Edookit. Předem je
možnost odhlášení obědů a svačin na stránkách Edookit. Jako podklad pro odečtení
stravného, slouží provozní evidence obědů na stránkách Edookit. Hromadné akce
/výlety, ředitelské volno/ odhlašuje provozní. Pokud dítě onemocní, je možné zajištěný
oběd v ten den vyzvednout do kastrůlků rodinným zástupcem, na další dny nemoci už
je nutné obědy odhlásit v systému Edookit. Oběd lze v ZŠ i MŠ vyzvednout v době od
12.30 do 13.00 hodin. Pokud nebude strávník /žák/ v době nemoci odhlášen z
docházky, bude mu doúčtována cena do výše nedotovaného oběda.
Všichni strávníci se po celou dobu pobytu ve školní jídelně chovají ukázněně, dodržují
pravidla osobní hygieny a dbají pokynů dohlížejícího pedagoga. Dohled nad žáky
vykonávají učitelé na základě rozpisu dohledů stanoveného ředitelem školy. Dohled
nad žáky školní družiny vykonává každodenně vychovatelka školní družiny. Dohlížející
dbá na pořádek a bezpečnost žáků při příchodu a odchodu, na rozmístění žáků u stolů,
na chování žáků během jídla a na odnášení použitého nádobí k určenému místu.
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Dojde-li k polití podlahy, nahlásí se tato skutečnost hospodářce, která okamžitě sjedná
nápravu. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá dohled.

V Hlásné Třebani dne 1. 9. 2021

Majitelka, jednatelka

Mgr. Veronika Vaculovičová, MBA

Ceník stravného pro jednotlivé kategorie strávníků od 1. 9. 2019
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