Základní škola a mateřská škola logopedická,
E. Krásnohorské 921, Liberec, příspěvková organizace
Provozní řád školní jídelny
V naší školní jídelně sami vaříme – jídla nejsou dováženy z centrálních jídelen.
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole logopedické, E. Krásnohorské 921, Liberec, příspěvková organizace (dále jen školní jídelna)
poskytuje stravovací služby:

dětem mateřské školy a žákům základní školy

závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
Stravování je poskytováno v souladu s níže uvedenými právními normami:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných
Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
Souvisejícími předpisy v oblasti hygieny.

2. ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Snídaně
Oběd
Večeře

7:10 až 7:50 hod.
11:30 až 13:45 hod.
18:00 až 18:15 hod.

Přesnídávka
Svačina

9:40 až 10:00 hod.
15:00 až 16:30 hod.

V rámci školního stravování konzumují žáci (dále jen strávníci) stravu výhradně ve školní jídelně. Není možné, aby si zákonní zástupci, nebo
strávníci odnášeli jídlo domů. Toto platí i pro zaměstnance školy.
Výjimku tvoří první den neplánované nepřítomnosti, který se považuje za pobyt ve škole, kdy si lze stravu odebrat do jídlonosiče. Tento výdej
stravy bude umožněn v době 11:15 – 11:45.
V případě distanční výuky poskytujeme stravování pouze pedagogům vyučujícím z budovy školy, kteří se přijdou najíst do jídelny.
Výdej stravy strávníkům je možný jen v případě, že je ve školní jídelně přítomen pedagogický dohled.
Jídlo je vydáváno proti přihlášení čipovou kartou nebo čipem. Zapomenutí karty nebo čipu musí být před výdejem nahlášeno vedoucí školní
jídelny.
Rozsah školního stravování
Strávníkům je poskytován oběd, žákům ubytovaným na internátu celodenní strava. Pitný režim je pro všechny strávníky zajištěn v době výdeje
stravy. Pokud bude potřebovat internátní strávník připravit stravu s sebou např. výlet, exkurze, divadelní představení, apod., je nutné tuto
skutečnost nahlásit vedoucí stravování minimálně 3 pracovní dny předem. Stravu s sebou nelze připravit na pondělí.
Jídelní lístek je pravidelně vyvěšován na týden dopředu ve vestibulu školy, v jídelně a na webových stránkách školy.
Čipová karta a čip
Každý strávník si pro výdej jídla musí opatřit kartu nebo čip. Slouží k elektronickému potvrzení odebrané stravy. Vydávány jsou u vedoucí
stravování.
Pořizovací náklady:
Čipová karta
Pouzdro na kartu
Čip

36,-Kč
30,-Kč
115,-Kč (zálohově)

Čipová karta se po zaplacení stává majetkem strávníka, po ukončení stravování (odchod ze školy, trvalé odhlášení ze stravování) se karta nevrací.
Čip je majetkem školy, po ukončení stravování je možné nepoškozený čip vrátit proti zpětnému vyplacení zálohy a to nejpozději do jednoho roku
po ukončení školní docházky nebo zaměstnaneckého poměru. Ztrátu karty nebo čipu je nutné nahlásit vedoucí stravování. Úhrada čipu nebo
karty bude odečtena ze záloh na stravování.
Každý strávník musí vyplnit a odevzdat Přihlášku ke stravování. Bez takto vyplněné přihlášky nelze stravu objednat (to platí pro každý školní
rok). Přihlášku ke stravování lze stáhnout na internetových stránkách školy.

Odhlašování a přihlašování stravy
Odhlašovat a přihlašovat stravu lze nejpozději do 7:30 hod. na týž den (u internátních dětí snídaně pouze den předem).
Využít k tomu můžete telefonní čísla: 482 416 405, 778 536 645 (lze i sms) nebo e-mailovou adresu: jidelna@ssplbc.cz
nebo
batthyany@ssplbc.cz. Dále také na webových stránkách www.strava.cz (zde lze pouze den předem do 14 hodin).
Žádáme zákonné zástupce i dospělé strávníky, aby prováděli odhlašování včas. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel a strava propadá. Pokud
není strávník přítomen ve škole je povinností zákonného zástupce stravu odhlásit. Jinak mu bude ze zákona naúčtovaná v plné výši. Toto platí i
pro zaměstnance školy.
Během prázdnin, vyhlášení ředitelského volna a ve dnech státních svátků není školní jídelna v provozu.
Ukončí-li žák školní docházku, nebo přestoupí na jinou školu, jsou rodiče povinni dítě ze stravy odhlásit. To samé platí u dospělých strávníků.

3. PLATBA STRAVNÉHO
Platba stravného je splatná předem, vždy do 20-tého každého měsíce. Poplatek za družinu a ubytování se platí společně se zálohou na
stravné. Pokud nebude stravné placeno pravidelně předem, nebo vzniknou nedoplatky, bude strava zablokovaná a dítě nebude moci dostat
požadované jídlo.
Číslo účtu školy: 115-2327240267/0100
Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte (bez správného čísla se platba nepřiřadí)
Specifický symbol – 244
Finanční vyrovnání stravy provádí vedoucí stravování 1x ročně a to o letních prázdninách, na účet uvedený v přihlášce.

Finanční limity na nákup potravin dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Hlavní a doplňková jídla

Finanční limity Kč/den/strávník dle věkové skupiny strávníků
3 - 6let

7 - 10 let

11 - 14 let

15 a více let

Snídaně

11,00 Kč

12,00 Kč

13,00 Kč

15,00 Kč

Přesnídávka

10,00 Kč

12,00 Kč

12,00 Kč

12,00 Kč

Oběd

25,00 Kč

28,00 Kč

32,00 Kč

35,00 Kč

550,00 Kč

616,00 Kč

704,00 Kč

770,00 Kč

11,00 Kč

11,00 Kč

Oběd zálohově
Oběd zálohově + družina
Svačina

MŠ zálohově

816,00 Kč
10,00 Kč

10,00 Kč

990,00 Kč

1 100,00 Kč

MŠ zálohově + školkovné

1 490,00 Kč

MŠ internátní + školkovné

2 238,00 Kč

Večeře

18,00 Kč

22,00 Kč

25,00 Kč

28,00 Kč

Celkem za den:

74,00 Kč

84,00 Kč

93,00 Kč

101,00 Kč

1 628,00 Kč

1 848,00 Kč

2 046,00 Kč

2 222,00 Kč

110,00 Kč

110,00 Kč

110,00 Kč

110,00 Kč

1 738,00 Kč

1 958,00 Kč

2 156,00 Kč

2 332,00 Kč

Celodenní stravování zálohově
Ubytování měsíčně
Celkem internátní zálohově
4. ZÁSADY PŘI STRAVOVÁNÍ

1. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.
2. Vyučující předává žáky učiteli nebo vychovatelce, konající ve školní jídelně dohled.
3. Žáci jsou povinni dodržovat v jídelně pravidla slušného chování, stolování a zároveň hygienická a společenská pravidla.
4. Je zakázáno vynášení stravy, nádobí a příborů mimo jídelnu.
Připomínky nebo požadavky ohledně stravování řešte neprodleně v kanceláři vedoucí jídelny.
Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny je od 7:00 do 15:00 hodin.
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen v jídelně a na internetových stránkách školy.

V Liberci dne 20. 5. 2021
Mgr. Jakub Karásek
ředitel školy

