Aktiv rodičů ZŠ – 28. května 2018
Přihlašování na nový měsíc
Na květen – přihlašování prodlouženo do 1/5 do 23:59 z důvodu víkendu, navazujícího ředitelského volna a státního
svátku, 31 dětí nepřihlášeno.
Na červen – poslední přihláška na 1/6 lze provést nejpozději 31/5 do 14 hodin. Vedoucí ŠJ nebude obtelefonovávat
rodiče.
Informace z e-mailů rodičů
1. Dotaz rodiče – proč ve dnech výběru jsou stejné přílohy – hlavně BRAMBORY
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovených v příloze č. 1 a finančními limity na nákup potravin,
které hradíte vy rodiče. Dle přílohy 1, by nejmladší strávník (7 – 10 let) ve ŠJ měl sníst denně 140g brambor. Což při 20
stravovacích dnech je za měsíc 2 800g brambor. Standardně v restauraci hmotnost 1 porce brambor, jako přílohy je
200g, což abych splnila při této gramáži spotřební koš, je nutné mít 14 jídel s bramborami. Když dám v měsíci pouze
polovinu jídel s bramborovou přílohou a minimálně + 2 polévky v měsíci s bramborami, tak spotřeba brambor je při
povolené nejnižší hranici. Brambory jsou plnohodnotnou potravinou s plno důležitými minerálními látkami, vitamíny a
vlákninou. Do skupiny brambor se řadí (brambory různě tepelně opracovány, bramborové těsto, těstoviny z brambor –
copánky).
2. Dotaz rodiče – žák 7. ročníku (14 let) si stěžuje, že občas jsou mu servírovány porce, které svou velikostí odpovídají
žákům 1. stupně. Velikost porce je přitom i u jeho spolužáků vždy stejně „velká“ a nedochází k tomu, že jeho spolužáci
mají rozdílnou velikost porce. Přitom dle jeho slov, vyučujícím je servírovaná daleko větší porce jídla.
Ve školní jídelně se připravují celkem 4 velikosti porcí – gramáže masa:
1 kategorie – žáci 7 – 10 let (většinou 1 – 4 třída) – 70 g masa v syrovém stavu bez kosti, cca 45 g masa po tepelné
úpravě – cena 23 Kč
2 kategorie – žáci 11 – 14 let (většinou 4 – 8 třída) – 80 g masa v syrovém stavu bez kosti, cca 52 g masa po tepelné
úpravě – cena 26 Kč
3 kategorie – žáci 15 a výše let (většinou 8 a 9. třída) – 90 g masa v syrovém stavu bez kosti, cca 58 g masa po tepelné
úpravě – cena 30Kč
4 kategorie – dospělí – zaměstnanci – 100 g masa v syrovém stavu bez kostí, cca 64 g masa po tepelné úpravě – cena 33
Kč
Výdej je vždy upraven:
- každé kusové maso (stehna, plátky, karbanátky, masové kuličky, …) mají svoji gastronádobu dle kategorie.
- maso dělené (krájené nudličky, kostky) – paní kuchařka musí před každým výdejem si odvážit, jak má vypadat a vážit
jednotlivá porce jídla.
Příprava masa je velmi náročná práce a krájet plátky s rozdílem 10 g vyžaduje doopravdy velikou zručnost a šikovnost
hlavní paní kuchařky, když má nakrájet cca 300 – 350 plátků masa z 25 kg kusů masa ve čtyřech kategoriích a většinou
tato práce ji netrvá déle jak dvě hodiny.
Ukončení školního roku
V době letních prázdnin bude probíhat v jídelně – kuchyni rekonstrukce podlah. Dle zahájení prací je možné, že školní
jídelna dříve ukončí činnost. Jídelníček je poupraven a poslední dva dny jsou již v jídelníčku plánovány dvě varianty. První
varianta znamená, že školní jídelna vaří do posledního dne pro všechny strávníky. Druhá varianta znamená, že školní
jídelna vaří pouze do středy 27. června 2018 a ve čtvrtek a pátek připraví studené bagety pouze pro družinové děti!! Je
to pouze předběžná informace. Na základě informací od obce, firmy a vedení ZŠ se může cokoliv změnit.
Poslední týden v červnu nebudou připravovány již svačinky z důvodu dřívějšího ukončení vyučování.
Vracení přeplatků
Pro platby v hotovosti a složenky – rodiče můžou vyzvednout poslední týden června, 1. týden července a to vždy od
10,30 do 14 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 13. července.
Nový vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny byl poupraven dle informací z předchozích aktivů.
Je zapracována změna odhlašovací doby, tj. prodloužení z 10 na 12 hodinou den před stravným dnem.
Doplněno o podávání a zpracování odpovědi na sdělení (vyjádření názoru, nápadu, přání, inspirací) zákonných zástupců
a strávníků školní jídelně.

Přihlašování na září 2018
Rodiče po 20. srpnu 2018 kontaktují telefonicky či e-mailem vedoucí školní jídelny pro odblokování účtu. Nutné
informace k odblokování: jméno a příjmení strávníka, třída, forma platby. Nejpozději 13. července 2018 vedoucí ŠJ, všem
strávníkům zablokuje účet.
Ceny stravného od září 2018
Obědy:
kategorie 1 – 25 Kč
kategorie 2 – 28 Kč
kategorie 3 – 31 Kč
kategorie 4 – 35 Kč
Ceny svačinek by měli zůstat stejné, pokud se nezmění výpočet věcných a mzdových nákladů.
Mzdové a věcné náklady se budou přepočítávat a kalkulovat o prázdninách a budou platné od 1/9 2018, tj. má to vliv na
vyzvednuté obědy mimo docházku do ZŠ.
Upozornění:
-

-

Vedoucí školní jídelny spolupracuje s vedením školy, pedagogy – třídními učiteli, asistenty pedagoga a
s vychovateli. Komunikujeme o stravování dětí a informace si navzájem vyměňujeme ohledně našich malých velkých strávníků.
Žádám rodiče o důkladné odhlašování stravy v době nepřítomnosti ve škole. Kontroluji docházku s třídnicí. Každý
měsíc se najde cca 3 – 5 jedinců, kteří mají neodhlášené stravné celý týden. V případě prvního dne neplánované
nepřítomnosti je oběd za dotovanou cenu, následující dny za plnou cenu, tj. včetně věcných a mzdových nákladů
= + 25 Kč ke každému obědu.

