Organizační směrnice 13 – Stravování (zkrácená verze)
1) Obědy budou vydávány od 11:40 do 14:00.
2) Obědy pro nemocné děti (pouze 1. den) budou vydávány v čase od 11:20 – 11:40. Pro
odběry strávníci používají pouze plastové nebo nerezové jídlonosiče.
3) Zájemce o stravování se přihlásí u stravovací referentky a pravdivě vyplní přihlášku ke
stravování.
4) Zvolí si způsob platby: složenkou
příkazem z běžného účtu
5) Strávník je povinen zakoupit si identifikační čip v hodnotě 100,- Kč. Tuto částku platí
v hotovosti. Po zaplacení obdrží čip, který slouží po celou dobu školní docházky. Po
ukončení školní docházky nebo v případě, že strávník nemá o stravování zájem z jiných
důvodů, vrátí nepoškozený čip a bude mu vrácena v hotovosti částka 100,- Kč.
6) Pokud strávník čip zapomene, nahlásí se u výdeje.
7) Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je strávník povinen zakoupit si čip nový, bez
identifikace čipem nelze stravování ve školní jídelně poskytovat.
8) Stravování systém funguje na základě kreditového systému. Strávník si předplatí určitou
částku, ze které čerpá při čipování. Stravovací referentka každý měsíc vydává složenky
s předpisem na měsíc následující. Částka je vypočítaná na základě počtu pracovních dnů
v měsíci, ve kterých probíhá ve škole výuka.
9) Přihlášky, změny či odhlášky se přijímají osobně, telefonicky (543 210 930) nebo
emailem (jidelna@zsmirubrno) nejpozději den předem do 9:00 hodin.
10) Je možné tzv. online čipování. Strávník složí u stravovací referentky 100,- Kč, dostane
přihlašovací jméno a heslo a může sám čipovat přes internet na adrese
jidelna.zsmirubrno.cz nebo přístupem z hlavní strany www.zsmirubrno.cz. Čipování se
provádí vždy na jeden pracovní den dopředu, lze jej provádět i o víkendu s tím, že data se
zapíšou až v pondělí, tzn. na pondělní oběd se musí provést čipování do pátku 9:00.
Čipování online je dobrovolné.
11) Přeplatky stravného se na požádání vrací na konci školního roku.
12) Hromadné akce (výlety, školy v přírodě...) odhlašuje pí Chábová na základě seznamu od
třídních učitelů, které jsou jí doručeny alespoň tři dny předem. Případně rozdíly a změny
jsou možné upřesnit den předem do 9:00 hodin.
13) V případě zahájení stravování během školního roku tak lze učinit až po doručení první
platby na konto školní jídelny.
14) Stravování probíhá pouze v zařízení školního stravování – v jídelně. Pokud jsou žáci ve
škole přítomni, sní svůj oběd v prostorech jídelny. Učitelé a cizí strávníci si smí obědy
brát s sebou do jídlonosičů. Strávníci jídlonosiče doručí před začátkem výdeje nebo na
jeho konci.
15) Žák má nárok odebrat školní stravování pouze v době pobytu ve škole a první den
neplánované nepřítomnosti.
16) Další dny nepřítomnosti nemá žák na odběr školního stravování nárok a stravovací
zařízení by mělo mít informaci o tom, že stravu v rámci školního stravování nemá
připravovat.
17) Strávník se musí přihlašovat ke školnímu stravování vždy při přerušení docházky do školy
a to den předem do 9:00 hod.
18) K veškerému vybavení, zařízení a čipovacímu terminálu je nutné chovat se ohleduplně,
v případě úmyslného poškození bude žák (zákonný zástupce) povinen zaplatit škodu
v plné výši.

19) Dle zákona č. 561/2004 Sb., §31 je možno vyloučit žáka ze stravování za závažné
porušení školního řádu.
20) Po zaplacení obědů pí Chábová zadá příchozí platbu do systému, ale u žáka neprovede
výběr (1 nebo 2, načítají se pouze 0). Je třeba, aby si děti čipovaly obědy samy. Družinové
děti čipují s paní vychovatelkou, ostatní v případě potřeby požádají o pomoc třídní
učitelku. Využít lze také online čipování. Při čipování je důležitá zpětná kontrola dítětem,
zda je oběd ve správný týden správně označen a potvrzen v systému. Veškeré žádosti o
odhlášení a změnu obědů je nutné provést den předem od 7:45 do 9:00 hodin.
21) Vstup do jídelny mají pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují, a rodinní příslušníci, kteří
vyzvedávají oběd pro nemocné děti.
22) Strávník je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti v jídelně a pokyny dozírajících učitelů
a personálu kuchyně.
23) Aktuální informace o stravování včetně podrobnějších pokynů k platbě jsou k dispozici na
www.zsmirubrno.cz/skolni-jidelna.
24) Ceny obědů jsou stanoveny na základě smlouvy s dodavatelem. Současná cena obědů je:
Děti

6 – 10
11 – 14
15 – víc

Učitelé
Cizí

26,- Kč
28,- Kč
30,- Kč
37,- Kč + příspěvek FKSP
67,- Kč

Případné změny v ceně budou přidány k této směrnici ve formě dodatku.

Mgr. Kateřina Julínková
ředitelka školy

V Brně dne 1. 9. 2016

