Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku,
příspěvková organizace, 790 82 Písečná 76
VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V MŠ A ZŠ
1.Výdej obědů ve škole:




obědy do jídlonosičů se vydávají v době
výdej obědů pro žáky v době
výdej obědů pro cizí strávníky v době

od 11.10 do 11.25 hod.
od 11.25 do 13.00 hod.
od 12.30 do 13.00 hod.

Výdej obědů ve školce:
 výdej obědů do várnic pro školu v době
 výdej obědů do jídlonosičů v době
 výdej obědů pro děti v MŠ v době

od 10.30 do 10.45 hod.
od 10.00 do 10.15 hod.
od 11.15 do 12.15 hod.



2. Odhlášky, přihlášky obědů:
 u paní Koláčkové v kanceláři MŠ Písečná osobně nebo telefonem na číslo:
777 893 720,725246825
 při náhlém onemocnění se berou odhlášky na ten den do 6.00 telefonem
nebo SMS
 pokud tak zákonný zástupce neučiní, může si odnést oběd do jídlonosiče
 na další dny nemoci žáka není přípustné odnášet jídlo v jídlonosičích
a rodič je povinen odhlásit oběd, jinak doplatí plnou cenu oběda
a to i případě, že ho neodebral.(cenu doplatku vám sdělí p.Koláčková při prvním placení)
 v době plánované nepřítomnosti žáka odhlašuje rodič oběd den dopředu
 každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování

3. Platba za obědy:





platí se v kanceláři v MŠ u vedoucí školní stravovny paní Koláčkové
stanovený den je poslední pracovní den v měsíci od 5.30 do 15.45 hodin
každý den je možné zaplatit, přihlásit a odhlásit oběd
v době od 5.30 do 14.00 hodin
oznámení o termínu placení obědů bude viset na nástěnce v budově ZŠ a MŠ
a na www.zs-pisecna.cz v oddíle Jídelna

4. Cena stravného v ZŠ:

Oběd :

24,- Kč pro
26,- Kč pro

žáka 7 -10 let
žáka od 11 let

5. Cena stravného v MŠ:

Děti do 6 let:
Přesnídávka
7,50
Oběd
16,-50
Svačina
7,-----------------------------Celkem
31,-

* Děti 7 - 10 let:
Přesnídávka
9,Oběd
18,Svačina
8,--------------------------------Celkem
35,-

* Pokud dítě dovrší v průběhu školního roku 2018 – 20019 (září 18 – srpen 19) 7 let,
platí již od září 2018 stravné pro 7 – 10 let.
6. Cena stravného pro cizí strávníky

Cena stravného pro cizí strávníky:
Norma na potraviny
33,Režijní náklady
14,Mzdové náklady
18,Zisková přirážka
2,----------------------------------------Celkem
67,Naše školní jídelna nesplňuje podmínky pro přípravu dietní stravy podle novelizace
Vyhlášky 107/2008 o školním stravování. Stravu s dietním omezením nepřipravujeme.
Strava donesená z domova a ohřívaná ve školní jídelně je možná podle pokynu hlavního
hygienika č.j. 34059/2011. Zájemci o ohřívání stravy se musí taktéž nahlásit vedoucí ŠJ a
dodat potvrzení od lékaře.

V Písečné 15. 1. 2019

____________________________
Mgr. Dana Brašíková, ředitelka školy

