Školská jedáleň pri MŠ Nižný Klátov,Čaksová 167/1,044 12 Nižný Klátov

VNÚTORNÝ PREDPIS
V školskej jedálni sa poskytuje strava pre:
deti MŠ
– desiata, obed, olovrant
žiakov I. stupňa ZŠ
– obed
žiakov II. stupňa ZŠ
– obed
dospelí stravníci
– obed – zamestnanci obce, ZŠ
dôchodcovia, bývalí zamestnanci – obed
Stravník, resp. jeho zákonný zástupca je povinný vyplniť záväznú prihlášku, na základe ktorej sa
môže stravovať v ŠJ.

Informácie pre stravníkov Školskej jedálne pri MŠ Nižný Klátov
1. Výška stravného
Výška stravného poplatku je určená VZN obce Nižný Klátov, podľa finančného pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
Stravníci od 2 do 6 rokov: desiata
- 0,26 €
obed
- 0,64 €
olovrant
- 0,22 €
spolu
- 1,12 €
Stravníci od 6 do 11 rokov: obed
- 0,95 €
Stravníci od 11 do 15 rokov: obed
- 1,01 €
Dospelí stravníci:
obed
- 1,12 €
Príspevok na režijné náklady pre stravníkov od 2-15 rokov je vo výške 1,00 €/mesačne. Za
obdobie september až december sa uhrádza jednorázovo príspevok (4 €) do 20.septembra, za
obdobie január až jún, sa uhrádza jednorázovo príspevok (6 €) do 20.januára vedúcej školskej
jedálne.
Príspevok na režijné náklady pre dospelých stravníkov je vo výške 1,79 €/jedno jedlo, uhrádza
sa do 20-teho v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac.
Stravné sa uhrádza vopred na celý mesiac, preplatky stravného sa odpočítavajú mesiac pozadu.
2. Úhrada stravného
Strava sa uhrádza:
- poštovou poukážkou
- prevodným príkazom
- v hotovosti
Platba za stravné sa uhrádza do 20-teho v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac, s výnimkou
septembra, kedy je stravník, resp. jeho zákonný zástupca povinný zaplatiť príspevok najneskôr do
20.9. na dva mesiace súčasne t.j. september a október naraz .
Číslo potravinového účtu: 1661103757 / 0200
IBAN : SK24 0200 0000 0016 6110 3757
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: mmrr / kde mm je mesiac a rr rok za ktoré sa platba uhrádza/
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3. Výdaj stravy

HODINY PRE VÝDAJ STRAVY
Desiata pre MŠ
Obedáre
Obed pre MŠ
Obed pre ZŠ a dospelí
Olovrant pre MŠ

od 08:45 hod.
od 11:00 hod.
od 11:30 hod.
od 12:00 hod.
od 14:20 hod.

do 09:00 hod.
do 11:30 hod.
do 11:55 hod.
do 13:30 hod.
do 14:40 hod.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si
rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára v čase od 11:30 hod do 13:00 hod.
Nasledujúce dni sa dieťa zo stravy odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba dôchodcom a bývalým
zamestnancom obce. Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré
sa v školskej jedálni nestravujú.
4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je potrebné 24 hodín vopred (denne do 14:00 hod) alebo v
súrnych prípadoch (choroba) v čase od 7:00hod. do 8:00hod. v daný deň a to:
 osobne v kancelárii vedúcej ŠJ,
 v kuchyni u kuchárky,
 telefonicky na čísle 055 - 6967 266.
Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11:30 hod. do
13:00 hod. Ostatné dni musí byť stravník zo stravy odhlásený.
5. Dozor v školskej jedálni
Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.
6. Správanie sa v školskej jedálni
Každé dieťa/žiak, zamestnanec obce, ZŠ má právo stravovať sa v ŠJ.
Do jedálne vstupujú stravníci v čase určenom na obed.
Žiaci, rodičia a ostatné osoby, ktoré sa v ŠJ nestravujú, majú zákaz vstupu do jedálne.
V školskej jedálni sa stravníci zdržujú len nevyhnutnú dobu na obed.
Deti a žiaci sú povinní dodržiavať pokyny prítomných pedagógov a personálu školskej jedálne.
Pri stole sa stravník správa kultúrne – nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky,
nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky a príbory.
Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to personálu školskej jedálne, požiada o prostriedky
na upratovanie, uprace, prípadne požiada o pomoc pri upratovaní.
Zo školskej jedálne je zakázané vynášať jedlo a riad.
Po konzumácii obeda stravník odnesie použitý riad na zberné okienko.
Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť personálu školskej
jedálne, deti/žiaci pedagogickému dozoru.
Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť
stravník dočasne vylúčený zo školského stravovania.
7. Zamestnanci v ŠJ
Vedúca ŠJ:
Gabriela Kövérová
Hlavné kuchárka:
Jiřina Kolesárová
Pomocná kuchárka: Darina Kováčová
V Nižnom Klátove, 23.08.2017

...........................................
Gabriela Kövérová
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