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17. listopadu 416, 768 33  Morkovice-Slížany
telefon: 573 370 023, e-mail: ,  IČO: 708 749 30

Vnitřní řád školní jídelny

1. Žák se přihlašuje před započetím stravování písemně přihláškou s podpisem rodičů. Stravování

skončí automaticky ukončením školní docházky nebo písemným sdělením rodičů.

2. Žák obdrží stravovací průkaz, který je vystaven na jeden školní rok. Stravovací průkaz předkládá

pokaždé při odběru stravy. Při ztrátě průkazu bude vystaven nový za poplatek

5,- Kč.

3. Žáka  odhlašují  rodiče  nejméně  24  hodin  před  započetím  stravování.  V  případě  náhlého

onemocnění  nejpozději  do  8.00  hodin  osobně,  telefonicky  na  čísle  725  996  980  nebo

prostřednictví e-mailu  jidelna@zsmorkovice.cz. Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě mohou si

první den nemoci vyzvednout oběd do vlastních čistých jídlonosičů. Další dny nemoci nebo jiné

nepřítomnosti ve škole je rodič povinen žáka odhlásit, bez odhlášení může být  žákům připočítán

režijní poplatek 28,- Kč za každý den.

4. Pokud nedojde k odhlášení obědů, pak jsou žákovi účtovány všechny obědy, které měl v rámci

měsíce odebrat. Což znamená, že neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

5. Žák, který se toho konkrétního dne účastní vyučování, se stravuje v jídelně v souladu s vyhláškou

č.  107/2008  Sb.,  o  školní  stravování.  Žák  odebírá  stravu do jídlonosičů  pouze  po  dohodě s

vedoucí školní jídelny dle vyhlášky.  Zaměstnanci mohou oběd za zvýhodněnou cenu odebrat po

odpracování  3  hodin  na pracovišti.  V době  nemoci,  náhradního  volna,  dovolené,  studijního

volna, mohou oběd odebrat pouze za plnou cenu.

6. Obědy  se  hradí  předem,  a  to  nejpozději  do  konce  předchozího  měsíce  složenkou,  popř.

sporožirovým a běžným účtem pak k 15. dni následujícího měsíce. Na konci školního roku bude

přeplatek vrácen strávníkovi, převeden na účet, případně do nového školního roku, podle dohody.

7. Pokud obědy nebudou ani po upozornění uhrazeny, bude stravování žáka okamžitě ukončeno.

8. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky

na čísle 725 996 980 ŠJ ZŠ Morkovice.

9. Ve školní jídelně se žák chová podle pravidel společenského chování a stolování, je ohleduplný k

ostatním, nehlučí a dbá pokynu dohlížejících pedagogů a zaměstnanců školy.

V Morkovicích dne 20.11.2015 Mgr. Jana Teriaki

ředitelka školy
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Pedagogická rada projednala dne 5.11.2015
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Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

V Morkovicích dne 20.11.2015 Mgr. Jana Teriaki
   ředitelka školy


