
Provozní řád školní jídelny
pro strávníky ŠJ Letohradská 1
 
1. Výdejní doba obědů od  11:30 – 14:00 hod. (11:30-11:45 pro cizí strávníky)
 
2. Způsob placení: hotově v kanceláři ŠJ nebo převodem z účtu
Ceny obědů : žáci 6-10 let 26,- Kč (520,-/ měsíc)
11-14 let 28,- Kč (560,-/ měsíc)
15 a více let 29,- Kč (580,-/ měsíc)
Cizí strávníci 75,-
Pozor, věková kategorie se vypočítává podle věku, kterého dítě dosáhne kdykoli během započatého
školního roku. Školní rok se počítá od 1.9 do 31.8! Pokud tedy dítě, které dosáhne 15 let až v srpnu 2017,
platí obědy pro 15 leté a víc již od 1.9 2016, stejné je to i u nižších kategorií.
                            
                                    Číslo účtu:107-8147650207/0100
 
Variabilní symbol má každý žák přidělen, do zprávy pro příjemce zadejte, prosím, jméno strávníka.
 
Ušetříte spoustučasu, když budete platit převodem z účtu, trvalý p říkaz zadejte od 25. srpna do 25.dubna
a v květnu se informujte na stav konta.
 
3. Termín placení: poslední týden předcházejícího měsíce, nejpozději jeden
den před požadovaným obědem.
Obědy se platí na celý měsíc - je možné si vybrat jen určité dny.
Přeplatky se automaticky převedou do následujícího měsíce a proto je
nutné obědy odhlašovat, pokud přeplatek máte.
 
4. Způsob odhlašování: přes internet najidelna.letohrad@zsstross.cz, na terminálu u školní jídelny nebo
telefonicky na 233378542, sms 770135308
Oběd se odhlašuje den předem,v případě nemoci do 8 hodin ráno tentýž den. Po této hodině

odhlášení není možné.
 
5. Pro nemocné strávníky je možné vyzvednout oběd první den nemoci.
V dalších dnech s příplatkem.
Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny a sám si vyzvedávat jídlo.
 
6. Strávník je povinný nosit ČIP na obědy.
 
7. Výběr druhu jídla: je možný na objednávkovém terminálu nebo na internetu nejpozději dva dny předem.V den
odběru změna druhu jídla není již možná. Jídlo označené na jídelním lístku 1 není nutné objednávat.
 
8.Povinnosti strávníků:
-  řídit se pokyny dozoru a zaměstnanců jídelny
-  oběd odnášet na tácu
-   po konzumaci odnést tác s použitým nádobím na určené místo
-   chovat se ukázněně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování
-     ihned nahlásit znečištění podlahy, které by mohlo způsobit uklouznutí

−        ohlásit ztrátu čipu a pořídit si nový
−        závady hygienického charakteru hlásit ved.ŠJ
−        odnášení stravy z jídelny je zakázáno
−        nevolnost nebo zranění nahlásit dozoru

 
9. Jídelní lístek je vyvěšen před jídelnou a na internetu.

 
10. Připomínky jsou možné podat u vedoucí ŠJ
 
V Praze dne: 1.9.2016                        vedoucí ŠJ           Lubomíra Kaplanová


