Základní škola a mateřská škola Dolní Kralovice
Školní 1, 257 68 Dolní Kralovice

Pravidla pro odebírání obědů


Dospělí strávníci mohou konzumovat oběd ve školní jídelně nebo po dohodě s vedoucí
kuchařkou si vyzvednout oběd do jídlonosiče a odnést jej mimo budovu školní jídelny.



Žáci ZŠ a MŠ Dolní Kralovice a zaměstnanci konzumují oběd ve školní jídelně nejdéle do 13.30
hodin. Do této doby školní jídelna zaručuje vydávání teplého, kvalitního jídla při dodržení
správných hygienických podmínek.



Pokud je žák nepřítomen ve škole z důvodů neplánované nepřítomnosti, má první den nemoci
nárok na odebrání oběda za sníženou cenu ze školní jídelny (formou jídlonosiče), další dny
nemoci již tento nárok nemá a je nutné objednané obědy odhlásit na celou dobu
nepřítomnosti. Tato skutečnost vyplývá z toho, že žák nemá možnost stravu konzumovat ve
školní jídelně z důvodu nemoci, a přitom na ni má tento první den nárok.



Podle zákona 561/2004 Sb. se v zařízení školního stravování (školních jídelnách) uskutečňuje
stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Termínem pobyt dětí ve škole se rozumí také
exkurze, soutěže a výlety, které jsou v souladu s ŠVP. Žákům, kteří se vrátí z těchto aktivit do
13.30 hodin, bude strava vydána ve školní jídelně. Žáci, kteří se do této doby nevrátí (z důvodů
záruky ŠJ za obědy do 13.30 hodin) si oběd odhlásí nebo jim je odhlásí třídní učitel do 14.00
hodin předchozího dne. Zaměstnanec musí odpracovat nejméně 3 hodiny, aby měl nárok na
odběr obědů. Jestliže tyto 3 hodiny neodpracuje z jakýchkoliv důvodů a oběd si neodhlásí, má
právo si ho vyzvednout, ale bude platit plnou cenu oběda, a to i v případě, že si ho z jakýchkoliv
důvodů nevyzvedne.



Jídlo ve školní jídelně je určeno k okamžité spotřebě nejdéle do 13.30 hodin.



Jestliže není dítě a zaměstnanec ve škole, nemá nárok na oběd za sníženou cenu. Jestliže si
oběd neodhlásíte, jsme v tomto případě povinni účtovat plnou cenu oběda včetně režií, i když
si tento oběd nemůžete z jakýchkoliv důvodů vyzvednout. Je nutné si odhlašování a
přihlašování hlídat!

V Dolních Kralovicích, dne 1. 9. 2017

Mgr. Julie Adamcová
ředitelka školy

