Základní škola a Mateřská škola Temelín, příspěvková
organizace se sídlem Temelín 129, 373 01
SMĚRNICE STRAVNÉHO
Vypracovala:
Směrnice nabývá účinnosti dne:

Mgr. Michaela Macháčková, ředitelka školy
1.9. 2021

Pracovní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30 hod
Výdej obědů: 11:00 – 12:30 hod

Přihlašování a odhlašování obědů:
Každý nový strávník dostane „Přihlášku ke stravování“. Rodič svým podpisem potvrdí, že vzal
na vědomí organizační záležitosti týkající se školního stravování.
Strávník je přihlášen ke stravování na celý školní rok, vedoucí školní jídelny reaguje pouze na
odhlášky.
Nárok na odebrání stravy má strávník pouze v případě nepřítomnosti ve školním zařízení a
v prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. Je nutné odhlašovat obědy při každé
nepřítomnosti telefonicky 385 734 014, každý prac. den do 12:00 a nejpozději do 7:00 ráno
ten den. Neodhlášené obědy propadají a žákovi je účtována celková částka oběda a svačin.

Finanční limity:
Finanční limity pro strávníky podle vyhlášky č.107/2005 Sb. se stanovují dle věku strávníka
bez ohledu na to, jaký stupeň a typ školy navštěvuje. Poplatky jsou vybírány V HOTOVOSTI
nejpozději do 12. dne příslušného měsíce v kanceláři ŠJ, nebo po zřízení INKASA budou
vždy strženy z uvedeného účtu 291069322/0300 pod VS.

Ceny stravného:
Strávníci předškolního zařízení MŠ 3-6 let
Dopolední přesnídávka 10,-Kč (svačina 8,-Kč + nápoj 2,-Kč)
Oběd 24,-Kč (hradí OÚ)
Odpolední svačina 8,-Kč
Strávníci předškolního zařízení MŠ 7-10 let 26,-Kč/oběd (svačiny viz strávníci MŠ 3-6)
Strávníci ZŠ 7-10 let
Dopolední přesnídávka 10,-Kč
Oběd 26,-Kč (hradí OÚ)
Odpolední svačina 8,-Kč
Strávníci ZŠ 11-14 let 28,-Kč/oběd (svačiny viz strávníci ZŠ 7-10 let)

Zaměstnanci
Vedlejší činnost – obědy pro cizí strávníky

47,-Kč / 34,-Kč z FKSP
65,-Kč / 75,- Kč

Základní výživovou normu pro stravování dětí nadále zůstává tzv. Spotřební koš, tj.
průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, které
stanovuje MZ. Jídla podávaná v rámci školního stravovaní konzumují strávníci ve školní
jídelně. Strava se nesmí vynášet.

