Aktiv rodičů ZŠ – 27. května 2019
Konec školní roku:
-

svačinky školní jídelnou budou připravovány jen do 25. června 2019.
poslední týden června bude připravován pouze jeden oběd.
poslední den – vysvědčení – školní jídelna vaří standardně teplý oběd. Výdej bude od 11:00 do 13:00
hodin. Žáci se na oběd do jídelny vrátí se stravovací kartičkou.
od půlky června nebudou vydávány nové stravovací kartičky
vracení přeplatků pro platby v hotovosti a složenky – rodiče můžou vyzvednout poslední týden června, 1. týden
července a to vždy od 9,00 do 13,00 hodin. Pro platby převodem budou přeplatky vyšší jak 100 Kč poukázány
nazpět na účet, ze kterého byla poslední platba v tomto školním roce poukázána nejpozději do 31. července.

Zahájení nového školního roku:
-

poslat vedoucí školní jídelny e-mail, zatelefonovat, zastavit se osobně po 20. srpnu 2019.
úřední hodiny od 9:00 do 13:00 hodin
př. textu do e-meilu: „Potvrzuji stravování pro dítě ……….., žákem …………, bude odebírat svačinky
(svačinky a oběd, oběd) a platit budeme (jednorázovým příkazem, trvalým příkazem, inkasem, hotově,
složenkou) od ……… . Vedoucí školní jídelny odpoví.

Ceny stravného od září 2019
-

-

obědy:
kategorie 1 – 25 Kč
kategorie 2 – 28 Kč
kategorie 3 – 31 Kč
kategorie 4 – 35 Kč
svačinky:
kategorie 1 – 17 Kč
kategorie 2 – 20 Kč
kategorie 3 – 22 Kč

Cena svačinek může být ještě rozdílná, díky výpočtu věcných a mzdových nákladů, které vedoucí ŠJ dělá o velkých
prázdninách po účetní závěrce 2. čtvrtletí.
Mzdové a věcné náklady se budou přepočítávat a kalkulovat o prázdninách a budou platné od 1/9 2019, tj. má to vliv na
vyzvednuté obědy mimo docházku do ZŠ.

Připomínky ze strany rodičů:
-

-

Proč není dítěte přihlášeno ke stravnému, když je zaplaceno na čtvrt roku dopředu?
Odpověď vedoucí ŠJ:
- dle vnitřního řádu – II. Práva a povinnosti strávníků a jejich zákonných zástupců. Způsob přihlašování,
odhlašování a nároku na stravu; bod 7
- SW je takto nastaven a jiné možnosti nejsou
Jak to, že na děti po ukončení výuky ve 13:30 nezbyly jahody – dezert 21/5 ?
Odpověď vedoucí ŠJ:
- norma: 29 kg jahod, vedoucí předpokládala, že bude o jahody zájem a objednala více, tj. 35 kg jahod
- děti i někteří dospělí byli neurvalí a nabrali si talířky s kopci jahod, když nebyl dozor přítomen v jídelně
- paní kuchařka vracela strávníky s talířky nazpět, kteří porci jahod neodhadli, aby se pokusili ji dojíst či se
podělili s ostatními spolužáky
- vedení školy řeší, jaké opatření přijme (zda nad ovoce napíšeme, kolik je kusů na jednu porci; zda bude
zaměstnanec ŠJ nabírat ovoce jak při hamburgerech; zda bude dohlížet dozorující pedagog nebo bude
kombinace)

