PROVOZNÍ ŘÁD
Školní jídelny při Masarykově ZŠ tř. Nár. mučedníků

185 Klatovy 4
Žižkova ul. 360, 33901 Klatovy 4, telefon 376 313 271

Provozní doba ŠJ: 6,30
Výdej obědů:
11,00
11,45

- 15,00 hod
- 11,30 hod
- 14,00 hod

CIZÍ STRÁVNÍCI
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI

P L A T B Y O B Ě D Ů:
žáci 7 – 10 let: 25,- Kč; žáci 11 – 14 let: 27,- Kč; žáci 15 let a více:28,- Kč;
cizí jídelna: 57,- Kč; cizí nosič: 58,- Kč
a/ bezhotovostně:
Před zahájením docházky se platí záloha. Následující měsíce jsou inkasovány zpětně
vždy za skutečně odebrané obědy k 16. dni v měsíci. Neprovedené platby je nutné uhradit do
konce příslušného měsíce hotově, jinak bude výdej obědů zablokován.
Pokud peníze na účtu nebudou opakovaně, bude strávník platit HOTOVĚ předem na
následující měsíc.
Každý strávník je automaticky přihlášen na následující měsíc. Pokud chce ukončit docházku,
musí se odhlásit.

b/hotově:
Jen vyjímečně, pokud strávník nevlastní účet. Platí se na měsíc dopředu.
Rodiče žáků platí stejnou úplatu za oběd bez ohledu na zemi původu.
O M L O U V Á N Í O B Ě D Ů:
D e n p ř e d e m do 14,00 hodin osobně nebo telefonicky. V případě onemocnění v den výdeje
do 8.00 hod. Podle zákona 561 /2004 /školský zákon/ § 119 má žák nárok na dotovaný oběd
pouze v době pobytu ve škole.První den nemoci je možno oběd vyzvednout do nosiče, další dny je
nutné odhlásit. V době nepřítomnosti žáka ve škole je možno odebrat oběd za plnou
cenu t.j. 51,- Kč
Pokud si strávník obědy neomluví, jsou automaticky objednány po celu dobu školní docházky.
VÝDEJ OBĚDŮ:
Oběd je vydán po zasunutí kreditní karty do snímače.V případě zapomenutí nebo ztráty karty je
nutno si vyzvednout v kanceláři náhradní stravenku. Ztrátu karty nahlásí strávník
i h n e d v kanceláři, aby tato mohla být zablokována a nedošlo k jejímu zneužití.
Jídla jsou podávána dle výběru. Každý strávník má přihlášen oběd č. 1. Pokud chce na druhý
den oběd č. 2 nebo č. 3 , musí změnu provést na objednávacím boxu v jídelně do 14.00 hod.
V den výdeje není možné objednávku měnit.

V Klatovech dne 1.9. 2010
----------------------------Mgr.Emilie Salvetrová
ředitelka školy

