Směrnice č. 32

Směrnice závodního stravování a stravování cizích strávníků
I. Organizace stravování
1. Školní jídelna při ZŠ Šlapanice zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance ZŠ Šlapanice, Gymnázia Šlapanice, LŠU Šlapanice, MŠ Sokolík Šlapanice,
sociální službu MěÚ, DPS a cizí strávníky.
2. V rámci závodního stravování se mohou stravovat pouze zaměstnanci, kteří v kalendářním dni v místě výkonu práce odpracovali alespoň 3 hodiny.
V případě zaměstnanců na dohodu o provedení práce společnost příspěvek na závodní stravování neposkytuje. Rovněž neposkytuje společnost příspěvek
v případě celodenní návštěvy zaměstnance u lékaře a v případě čerpání dovolené na zotavenou.
3. Zaměstnanci se stravují v rámci závodního stravování, oběd odebírají u výdejního okénka a konzumují jej v jídelně. Doba výdeje obědů je stanovena od
11:00 do 13:45 hodin.
4. Cizí strávníci odebírají obědy do jídlonosičů, výdejní doba je stanovena od 11:00 do 11:30 hodin při osobním odběru.
5. Výdejní doba pro rozvoz obědů sociální službou MěÚ a DPS je v 11:00 hodin.

II. Platby a odhlašování stravného
1. Platby za stravování jsou stanoveny dle kalkulace ŠJ od 1. 1. 2020 takto:
zaměstnanci
ZŠ Šlapanice

DPP a bývalí
zaměstnanci*

zaměstnanci
gymnázia Šlapanice

cizí strávníci

dieta**

Celodenní strava
Sokolík Šlapanice

27,-

42,-

51,-

72,-

32,-

39,-

cena oběda v Kč

*) důchodci a osoby činné v organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
**) v rámci závodního stravování lze poskytnout zaměstnanci ZŠ i dietní stravování a to dietu bezlepkovou, diabetes a bezmléčnou – podmínkou je uzavření
smlouvy o Dietním stravování u vedoucí ŠJ a doložit potřebu dietního stravování potvrzením od praktického lékaře
2. Stravné na následující měsíc se hradí vždy do 20. dne v měsíci, mimo rozvoz MěÚ a DPS.
3. Strávníci, kterým se obědy rozváží, platí přímo v místě bydliště nebo v DPS pracovnici sociálního odboru MěÚ.
4. Za neodebraný nebo včas neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada.
5. Strávníci mají možnost odhlásit si do 12: 00 hodin oběd na další den u pracovnice, která provádí rozvoz obědů, v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky
na tel. č. 544120 314, 724996201

III. Podmínky pro odebírání obědů
1. Do jídlonosičů pro rozvoz obědů se vydává pouze jeden druh jídla.
2. Školní jídelna ručí za odpovídající teplotu vydávaných pokrmů dle Vyhlášky č. 137/2004, v platném znění, v době plnění.
3. Nemá-li jídlonosič dostatečný počet nádob a není do čeho dát zeleninový, ovocný nebo jogurtový salát, poskytuje se náhrada pouze dle možností finančního
normativu formou ovoce, nebo mléčného výrobku ve spotřebitelském obalu.

IV. Ostatní ujednání
1. Z důvodu dodržování Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, je nutné dodržování plnění tzv. spotřebního koše potravin. Sleduje
se spotřeba především rybího masa, luštěnin, brambor, mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, tuků a cukrů.
2. Gramáž potravin je stanovena v syrovém stavu (úbytek hmotnosti tepelnou úpravou je u masa 38 - 41%) a je stanoven „Recepturami pro školní stravování"
3. Sestavování jídelního lístku se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č.
2, Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
4. Dbáme o střídání jídel masitých, polo-masitých, bezmasých a zeleninových. Ve školní kuchyni je zakázáno používat ostré a pálivé, koření. Z jídelního lístku
jsou vyloučeny pokrmy, které v teplém období snadno podléhají zkáze.
5. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.
Zpracovala:

Schvaluji
Pavlína Legindiová
vedoucí školní jídelny

Ve Šlapanicích dne 4.12. 2019

…………....................................................
PhDr. Pavel Vyhňák
ředitel školy
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