PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Základní školy a mateřské školy Třebíč, Bartuškova 700

1. Ve školní jídelně se připravují obědy pro žáky a zaměstnance školy a také pro externí
strávníky v rámci VHČ.
2. Žáci a zaměstnanci školy konzumují oběd v jídelně.
3. Oběd do jídlonosiče je vydán pouze první den nemoci nebo pokud si strávník nestačil
oběd odhlásit.
V případě nepřítomnosti žáka ve škole je P O V I N N O S T Í rodičů zajistit odhlášení
stravy. Žák má nárok na oběd za cenu surovin pouze je-li ve škole nebo první den nemoci.
Pokud je žák neodhlášen po dobu nepřítomnosti ve škole, může mu být naúčtována, dle
zákona č. 561/2005 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb., plná cena 50,- Kč i za propadlé obědy.
4. Výdejní doba je od 11:25 hod. – 14:00 hod., pokud není určeno jinak. Během výdejní
doby zodpovídá za pořádek v jídelně pedagogický dozor určený v rozpisu.
5. Externí strávníci odebírají oběd do jídlonosiče ve stanovené době od 11:00 hod. – 11:25
hod.
6. Přihlášky a odhlášky obědů se přijímají den předem telefonicky do 14:00 hod. na
telefonním čísle 568 850 228, později na e-mail: karasova@zsbartuskova.cz.Pouze
v pondělí ráno lze změny nahlásit do 8:00 hod. Další informace na www.zsbartuskova.cz.
7. Oběd se vydá po přečtení platné karty nebo čipu ve snímači. Karta i čip na stravování
platí neomezeně až do jejich zničení nebo ztráty. Všichni strávníci, kromě hotově
platících, jsou tedy neustále přihlášeni. Je proto nutné každou změnu nahlásit,
především odhlášku oběda !!!

8. Stravné se platí formou inkasa ze sporožira nebo jiných bankovních účtů zpětně za
uzavřený měsíc nebo hotovostní platbou předem, nejpozději však do 15 dne příslušného
kalendářního měsíce.
9. Po tomto datu bude další výdej obědů zablokován až do vyrovnání dluhu. Blokace
obědů se týká i neprovedeného inkasa a jeho neuhrazení do data určeného vedoucí
jídelny, zpravidla do 3 dnů po upozornění. Pokud bude inkasní platba opakovaně
neuhrazena, bude strávník převeden na platbu hotovostní s okamžitou úhradou
příslušného i dlužného měsíce.

V Třebíči dne 28. 8. 2014

------------------------------vedoucí školní jídelny

------------------ředitel školy

