ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTOVINY, okres Tábor, OSVOBOZENÍ 47, 391 37 CHOTOVINY

ředitel 381 284 113, jídelna 381 284 109
jidelna@zschotoviny.cz
Bankovní spojení: ČSP č. účtu: 704 433 349/0800

Organizační pokyny k provozu ŠJ
1. Způsob přihlášení ke stravování
Objednat stravu na měsíc dopředu u vedoucí školní jídelny.
Zakoupit tamtéž kreditní kartu v ceně 30,- Kč. Nebo bezkontaktní
čip VIS v ceně 115 Kč. Karta nesmí být zprohýbaná, poškrabaná a
slouží jako i čip po celou dobu její životnosti. Strávník je povinen identifikační médium udržovat v
pořádku. Na jednu kartu (čip) nelze odebrat více jak 1 oběd denně.
2. Druhy úhrady stravování
a) Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. V úřední hodiny pro veřejnost.
b) Bezhotovostně zálohou - zajistit v peněžním ústavu povolení k inkasu. Inkaso je prováděno zálohou
vždy v měsíci předcházejícím.
U klientů české spořitelny existuje sběrný účet číslo 0100338391.
Výše zálohy je stanovena podle počtu přihlášených dní v měsíci, kterého se záloha týká (počet dnů
bude násoben sazbou za jeden oběd ve škole).
Tato částka bude upravena o odhlášky .
Od nově nastupujících strávníků bude úhrada vybírána hotově v průběhu prvního týdne v kanceláři
školní jídelny ( v případě, že bude předem vyřízeno povolení k inkasu, bude možno na základě dohody
s vedoucí školní jídelny, inkasovat zálohu na stravné v srpnu).
3. Provozní doba
Výdej obědů v základní škole
Pondělí: 11.00 - 13.30 hodin
Úterý : 11.00 - 13.30 hodin
Středa : 11.00 - 13.30 hodin
Čtvrtek : 11.00 - 13.30 hodin
Pátek : 11.00 - 13.30 hodin

Výdej stravy v mateřské škole
V pracovní dny:
8:45 – 9:00 přesnídávka
11:30 – 12:15 oběd
11:30 – 11:45 výdej oběda do
jídlonosičů v MŠ
14:15 – 14:35 svačina

Úřední hodiny vedoucí ŠJ
Pondělí: 7.00 - 16.30 hodin
Úterý : 7.00 - 13.30 hodin
Středa : 7.00 - 13.30 hodin
Čtvrtek : 7.00 - 13.30 hodin
polední pauza 12:15 – 12:45

4. Odhlašování stravy
Telefonicky na čísle 381 284 109 (ZŠ a MŠ Chotoviny - paní Bc. Kučerová).
Ústně u kuchařek, které zapíší odhlášku do sešitu v jídelně.
Odhlášení musí být vždy nejpozději do 13.00 hodin předchozího dne.
5. Přechod žáka na jinou školu
V tomto případě jsou rodiče povinni odhlásit odcházejícího žáka ze školního stravování.
6. Informace
Informace o školním stravování podává vedoucí školní jídelny.
7. Povinnosti strávníků
Strávníci jsou povinni se seznámit s Vnitřním řádem ŠJ, který je k dispozici na nástěnce školní jídelny
ve vchodu nebo na internetových stránkách školy www.zschotoviny.cz.

V Chotovinách 29. 12. 2017
Mgr. Petr Havlík
ředitel ZŠ a MŠ Chotoviny, okres Tábor

