Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Stravovací služby
Výdej obědů:
- školní jídelna vydává obědy pro cizí strávníky v době od 10.45 do 11.15 hodin
- mimořádná úprava provozu je strávníkům dávána na vědomí včas vyvěšením
upozornění na nástěnce u objednávkového terminálu, popřípadě v místě tomu
určenému
- výdej obědů do jídlonosičů probíhá výměnným systémem, plné jídlonosiče si strávník
vyzvedne v prostoru k tomu určenému, prázdné zanechá tamtéž
- strávníkům je oběd vydáván u výdejních okýnek ve ŠJ po přiložení čipu ke čtecímu
zařízení pouze ve výjimečných případech
- pokud cizí strávník zapomene čip, vyzvedne si náhradní stravenku u vedoucí ŠJ
- pokud cizí strávník čip ztratí je povinen si zapůjčit za úplatu čip nový
Přihlašování strávníků:
- nový strávník se ke stravování přihlašuje u vedoucí ŠJ, kde si zapůjčí stravovací čip:
o pronájem za čip je 100,- Kč
o v případě vrácení funkčního, čistého, nepoškozeného čipu je strávníkovi 100,Kč vráceno
- přihlášky a odhlášky obědů provádí strávník u objednávkového terminálu pomocí
čipu, pomocí on-line přihlašování na www.zskrizna.cz nebo u vedoucí ŠJ – osobně,
telefonicky do 13.00 hodin předchozího dne
- stravovací služby jsou poskytovány v době, kdy ŠJ zajišťuje školní stravování i po
dobu jarních a letních prázdnin - dle organizace školy (opravy, renovace, revize)

Kalkulace cen:
- je vyvěšena na nástěnce ve ŠJ
- výše finančního normativu i plná cena je uvedena v příloze č. 1 tohoto provozního
řádu
Úhrada stravného:
- se provádí vždy na konci měsíce, nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník
ze stravování vyloučen
- forma úhrady:
o platbou hotově v kanceláři ŠJ
o převodem z účtu, pro který si strávník dohodne podmínky s vedoucí ŠJ
o fakturou

Ve Valašském Meziříčí 27.2.2017

Vypracoval: Křížanová Ivana

Schválil: PhDr. Milena Medková

Příloha č. 1

Cenová kalkulace od 1. 1. 2022
(Stravování cizích strávníků – 15% DPH)

Předmět kalkulace: cena l oběda dospělé osoby Individuální kalkulace:
Pořizovací cena potravin

36,00 Kč

(finanční limit na nákup potravin)

přímé mzdy
režijní náklady
zisk
daň ( 15 % )

25,00 Kč
16,00 Kč
2,13 Kč
11,87 Kč

Cena l oběda

91,- Kč

Ve Valašském Meziříčí 20.12.2021

…………………………….
PhDr. Milena Medková
ředitelka školy

