Aktiv rodičů ZŠ – 7. ledna 2019
Úprava „Vnitřního řádu školní jídelny“
Doplněno:
-

II. práva a povinnosti strávníků a jejich zákonných zástupců. Způsob přihlašování, odhlašování a nároku na stravu.

Vloženy dva body:
1. Při pravidelné měsíční platbě za stravné je žák ZŠ a zaměstnanec ZŠ automaticky přihlášen ke stravování v den
zapsání platby na další období (měsíc) do výše zůstatku nebo do výše počtu stravovacích dnů v měsíci k obědu
číslo 1 a ke svačině, pokud ji v přihlášce potvrdil.
2. Studenti Hotelové školy s. r. o., zaměstnanci Hotelové školy s. r. o., zaměstnanci Vyšší odborné hotelové školy a
cizí strávníci se ke stravování přihlašují sami přes portál www.strava.cz.
-

IV. Úplata za stravování

Vložen bod:
1. Vedoucí školní jídelny strhne strávníkovi z konta částku ve výši poplatku, který si naúčtuje banka při převodu
prostředků na účet školní jídelny (ve většině případů se týká plateb ze zahraničních účtů).
-

VI. Komunikace se strávníkem po internetu

Vložen bod:
1. Na portál www.strava.cz vedoucí školní jídelny vkládá jídelníček 25. den v měsíci na objednávání obědů a svačin
na další období.

Opakované stížnosti ze strany rodičů ohledně plateb
Kolik dnů trvá připsání platby na stravu?
Z KB do KB
v den, kdy zaplatíte v KB, se platba ten den připíše v bance, následující den stáhnu výpis a zapíši do systému
Z jiné banky
V den, kdy zaplatíte v bance, se odepíše platba z vašeho účtu, následující den se připíše platba v KB, následující
den stáhnu výpis a zapíši do systému.
KB nefunguje o víkendu, jen v pracovní dny!!
Dle vnitřního řádu, III./1. Stravné se platí zálohově, je nutno zaplatit jej do 20. dne předcházejícího měsíce.
Vedoucí ŠJ chodí pomáhat do kuchyně, má sem tam i školení, ale jsem také matka a mívám nemocné děti.
Pokud nejsem ve školní jídelně, nikdo jiný platby do systému nedostane!! Prosím i o sledování webu ZŠ, kde
svoji nepřítomnost píši.
Diety
Dle vnitřního řádu, II./9 Školní jídelna nevaří žádné diety dle § 23 zák. 258/2000 sb.
V současnosti funguje systém, pokud má dítě dietní omezení, ŠJ nepřipravuje dietu. Je možno, aby dítě
z jídelny odebralo jídlo v den, ve kterém se alergen či potravina přirozeně nevyskytuje. V pokrmech, kdy se
v jídle alergen či potravina nalézá, rodiče zabezpečí dítěti stravu. Mají možnost do jídelny připravené jídlo
donést, které je uchováno do doby výdeje v chladničce, pak je regenerováno a konvektomatu a servírováno
dítěti na talíř.
Listopad – školení zajištěné MMB – o dietách.
Vedoucí ŠJ zvažuje přípravu diet ve ŠJ.
Během ledna proběhne schůzka s nutričním terapeutem, kde zhodnotí školní jídelnu, zda je vůbec možná
příprava diet. Na základě této schůzky a dalších informací, se vedení školy rozhodne, zda diety budeme
připravovat.

