Informace pro rodiče dětí Firemního zařízení péče o děti ve SNO
Platnost od 2.1.2014
Všeobecné informace
Zařízení školního stravování (ZŠS) zajišťuje:
- stravování žáků v souladu se školským zákonem (Zákon 561/2004 Sb.)
a vyhláškou o školním stravování (Vyhl. 107/05 Sb.),
- závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace (Vyhl. 84/05 Sb.),
- závodní stravování jiných zaměstnanců,
- veřejné stravování
Činnost ZŠS je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Kodexem
hygienických pravidel a nařízeními EU pro stravovací provozy.
Pokrmy nejsou vhodné pro osoby, které trpí některou z potravinových alergií (mléko, vejce,
obilniny, ořechy, atp. )
Provoz v ZŠS
Provozní doba v průběhu školního roku je od 6.45 do 15.00 hod.
Provoz ZŠS v době prázdnin bude strávníkům oznámen před prázdninami na vývěskách v MŠ a na
www.skolnijidelny.cz
Kontaktní osoby: Věra Rybková - vedoucí ZŠS
Věra Jurková - účetní ZŠS
Veškeré připomínky týkající se provozu ZŠS přijímá ved. organizačního útvaru ZŠS Englišova 82,
tel: 602 941 366.
Přihlašování stravy
Dítě přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce a to tak, že zároveň s přihláškou k přijetí do
zařízení péče o děti ve SNO, je dítě přihlášeno i ke stravování a stačí oběd nahlásit učitelce do 11hod.
den předem než dítě nastoupí. Podle docházky (dopolední,odpolední,celodenní) lze objednat i svačiny
(dopolední do 12.00hod. – ranní svačina, oběd, pitný režim, odpolední od 12.00-18.00hod – oběd,
odpolední svačina, pitný režim, celodenní – ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim)
Platby a vyúčtování stravy
Stravné se hradí na pokladně SNO, nebo ze mzdy zákonného zástupce dítěte, po obdržení
vyúčtování počtu odebraných obědů dítěte za určitý měsíc.
Ceník stravného
Celodenní strava činí 61,- Kč. (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim)
Polodenní strava činí 53,- Kč. (ranní nebo odpolední svačina, oběd, pitný režim)
Odhlašování stravy:
Odhlašování obědů se provádí den předem do 11. 00 hod. učitelce v zařízení buď ústně, nebo
telefonicky. ( Př.:odhlášení obědu na úterý – v pondělí do 11.00 hod.)
Pokud je dítě nemocné, je možno si vyzvedávat a objednávat stravu v Zařízení péče o děti do
jídlonosiče i pokud dítě zařízení nenavštěvuje.
Za odhlášené nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se
náhrada neposkytuje.
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