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Výdejní doba ŠJ
Výdejní doba

Strávníci

11:15 – 11:30 hodin

výdej do jídlonosičů (cizí strávníci, veřejnost, rodiče)*

11:40 – 14:00 hodin

pro žáky a zaměstnance ZŠ

13:45 – 14:00 hodin

výdej do jídlonosičů (cizí strávníci, veřejnost, rodiče)*

* výdej do jídlonosičů - strávníci nevstupují do prostor školy, jídlonosič od nich převezme
pověřený pracovník školy u hlavního vchodu a následně je jim jídlonosič předán.
 Vstup do školní jídelny je dovolen od 11.15 hod. do 14.00 hod.
 Žáci, kteří navštěvují školu, mohou v průběhu dne odebrat hlavní jídlo,
pokud se zúčastnili výuky.
 Žáci ZŠ vstupují do jídelny v pořadí, ve kterém přišli. Pedagogický dohled odpovídá
za plynulý chod v jídelně, dohlíží na chování žáků a odchody žáků z jídelny.
 Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu, vedoucí ŠJ a kuchařek.
 U vchodu do jídelny je vyvěšen rozpis pedagogických dohledů.
 Strávníci jsou povinni dodržovat hygienické normy a chovat se při stolování v souladu
se společenskými pravidly.
 Školní družiny přicházejí do jídelny v doprovodu vychovatelek, které zodpovídají
za svěřené děti a pořádek.
 Do jídelny mají přístup jen žáci, kteří mají zaplacené obědy.

Způsoby placení
Stravné lze platit
- trvalým příkazem
- platba hotově

Platby prováděné trvalým příkazem, převádějte nejpozději do 20. dne v měsíci na následující
měsíc. Platby označte variabilním symbolem dítěte (obdržíte v kanceláři ŠJ, na telefonu
725 835 421, nebo na jidelna@skolahovorcovice.cz).
Trvalé příkazy na školní rok jsou zadávány s ohledem na přeplatky.
Přeplatky u strávníků se automaticky převádí na další školní rok, vráceny jsou pouze na
vyžádání.
Obědy jsou strávníkovi přihlášeny po připsání platby na účet, tato částka musí pokrýt zálohu
na celý měsíc, jinak si strávník přihlašuje své obědy sám. Pokud zákonný zástupce platbu
provede pozdě, nemá zaručené obědy pro své dítě od prvního dne v měsíci, případně
okamžitě od dalšího dne.
Přihlašování a odhlašování obědů
Obědy lze přihlašovat nebo odhlašovat denně na www.strava.cz.
Obědy lze odhlásit do 13:00 hod. na následující dny na www.strava.cz , v případě nemoci, kdy
již nelze oběd odhlásit, je možné zaslat informaci na tel. 725 835 421 (SMS), nebo na
jidelna@skolahovorcovice.cz, nejpozději do 8:00 hod.
Jakékoliv jiné pozdější změny nebudou akceptovány. Oběd pro nemocného strávníka je
možné první den neplánované nemoci vyzvednout do jídlonosičů, na ostatní dny již musí být
oběd odhlášen. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd bez náhrady propadá.
Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost
nahlásit vedoucí ŠJ, neprodleně zrušit trvalý příkaz v bance (v případě platby přes účet),
vrátit čip a vyzvednout si případný přeplatek v kanceláři ŠJ.
Školní jídelna zajišťuje školní stravování jen ve dnech školního vyučování.
V době ředitelského volna, prázdnin, školy v přírodě, nebo výletů, jsou obědy automaticky
odhlašovány.
Dozor nad žáky ve ŠJ
Dozor na žáky ve školní jídelně provádějí zaměstnanci školy, zejména pedagogové, a to dle
aktuálního rozpisu dozorů nad žáky pro prostor "Jídelna".
Opatření
Při distanční výuce, případně na základě jiných opatření jsou pravidla výdeje
upravována dle konkrétních nadřazených nařízení, vyhlášek a doporučení. Jednotlivé časy
výdeje stravy mohou být změněny také dle organizace výuky. Aktuální informace jsou
zveřejněny na webových stránkách školy.

Jakékoliv závady ať technického nebo hygienického charakteru se okamžitě nahlásí dozoru,
nebo pracovnicím ŠJ.

Podmínky pro odebírání obědů
Dle školského zákona č. 561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich
pobytu ve škole. Na základě vyhlášky č.107/2005 §4 odstavec 9 je zákonný zástupce dítěte
povinen odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole. První den
nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do přinesených nádob vhodných k přepravě pokrmů
(prosíme, nenoste skleněné nádoby!!!) Další dny nemá dítě na dotovaný oběd nárok.

VYNÁŠENÍ NÁDOBÍ Z JÍDELNY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!

Ostatní
Rodiče mají možnost seznámit se s jídelním lístkem nebo např. s fotkami jídel na stránkách
školy (www.skolahovorcovice.cz).
Veškeré připomínky podávejte osobně, telefonicky v kanceláři ŠJ, nebo prostřednictvím
e–mailu: jidelna@skolahovorcovice.cz.
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