Provoz školní jídelny se řídí platnými vyhláškami a hygienickými předpisy. Jídelní lístek se sestavuje
na základě zásad zdravé výživy s dodržením spotřebního koše stanovených druhů potravin.
Školní jídelna při Základní škole Vsetín, Ohrada 1876 poskytuje tyto služby:
- stravování žáků
- stravování zaměstnanců
- stravování cizích strávníků - je v současné době až do odvolání pozastaveno

Vedoucí školní jídelny: Drahomíra Křupalová, hlavní kuchařka: Markéta Hoduláková
Jídelní lístek je zveřejněn na internetu a vyvěšen před školní jídelnou, současně je vyvěšen i jídelní
lístek na následující týden.
Výdej obědů:

1. výdej do zpoplatněných menu-boxů pro nemocné žáky: 11:30 – 11:45 hod.
a po 13:45 hod.

Prosíme rodiče, aby předem oznámili telefonicky (tel: 571 437 907, 724 715 217) nebo e-mailem
krupalova@zsohrada.cz, že si přijdou pro oběd a ve kterém výše uvedeném čase. Obědy se
vydávají u vchodu do ŠJ – levý pavilón, vchod do školy u dolní brány do školní zahrady.
Zvonek: Kuchyň
Upozornění! Vstup do jídelny není pro veřejnost povolen a obědy nelze vydávat do jídlonosičů!
2. výdej dětem a zaměstnancům školy:

11:45 – 14:00 hod.

Odhlašování obědů: obědy se odhlašují nejpozději den předem do 10.00 hod. na tel. čísle 571 437
907, 724 715 217. V případě neplánované nepřítomnosti ve škole má žák nárok na oběd pouze první
den, ostatní dny je povinen dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, je tento
oběd hodnocen jako oběd pro cizího strávníka. V době mimořádného volna (ředitelské volno,
prázdniny, školní výlety) jsou obědy pro žáky odhlašovány automaticky.
Ceny obědů:

1. – 4. ročník 24,- Kč

5. – 8. ročník 26,- Kč

9. ročník 28,- Kč

V případě zvýšení ceny obědů budou rodiče vždy písemně s předstihem informováni.
Žáci, kteří dovrší ve školním roce 11 let, se zařadí mezi žáky 5. tříd.
Žáci, kteří dovrší ve školním roce 15 let, se zařadí mezi žáky 9. tříd.
Školním rokem se rozumí období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Platby stravného:

- převodem z běžného účtu
- inkasem z účtu
- složenkou

Splatnost všech variant plateb je vždy k 15. dni v měsíci. Při nezaplacení dvou měsíců po sobě
je žákovi pozastaveno stravování do vyřízení a zaplacení dlužné částky. Dotazy, připomínky
a případné problémy řešte, prosím, ihned s vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ.

