Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace,
Na Valtické 31A, Břeclav

Směrnice školní jídelny o stravování v základní a mateřské škole
1. Školní jídelna Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A zajišťuje stravování:
a) dětí Mateřské školy Břeclav, Na Valtické 727
b) žáků základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A
c) pracovníků základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A
d) pracovníků Mateřské školy Břeclav, Na Valtické 727
e) cizích strávníků
2. Školní stravování se řídí normami, průměrnou spotřebou potravin a finančními limity
na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování včetně
novelizací.
3. Věkové kategorie strávníků:
a) 3 – 6 let
b) 7 – 10 let
c) 11 – 14 let
d) 15 a více let
4. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
věku podle bodu 3. a) – d).
Na každý školní rok musí být vyplněna nová přihláška ke stravování. Přihlášku je nutno
si vyzvednout na konci starého školního roku nebo na začátku nového.
5. Platba stravného se provádí zálohově na celý měsíc předem (pro MŠ) vždy do 20. dne
předcházejícího měsíce.
Platbu lze provést buď bankovním převodem na číslo účtu KB 13132651/0100,
(do zprávy pro příjemce napíšete jméno strávníka), inkasem u ČS nebo v hotovosti ve školní
jídelně (úterý a čtvrtek – vždy od 7.30 do 8.00 hodin a od 9.30 do 11.30 hodin).
6. V případě, že nebude platba za stravování provedena do posledního dne předcházejícího
měsíce, nebude strávníkovi strava vydána.
7. Dlužné finanční částky řeší školní jídelna neprodleně dle pokynů Odboru školství, kultury,
mládeže a sportu Městského úřadu Břeclav. Dlužné finanční částky v mateřské škole řeší
ředitelství MŠ ve spolupráci se školní jídelnou.
8. Přeplatky ze stravného se vrací po skončení příslušného školního roku na účet, popř.
v hotovosti ve školní jídelně.
9. Obědy se objednávají automatickým systémem pomocí čipů, nebo internetovým
objednávkovým systémem JIW. Školní jídelna poskytuje výběr ze dvou obědů pro ZŠ
a MŠ má vždy oběd číslo 1.

10. Čipy se prodávají v úterý a čtvrtek – vždy od 7.30 do 8.00 hodin a od 9.30 do 11.30
hodin ve školní jídelně. Cena zálohy činí 105,- Kč pro ZŠ a 50,- Kč pro MŠ. Při ztrátě čipu je
nutno zakoupit nový. V případě ukončení stravování bude po odevzdání funkčního čipu záloha
vrácena. Objednávání oběda na příští den pomocí čipu je nutné zajistit do 14.00 hodin
předcházejícího pracovního dne v budově školy nebo přes internet.
11. Objednávkový systém JIW umožňuje strávníkům internetové objednávání obědů
dle aktuálního jídelního lístku, provádění změn v objednávkách, sledování odběru obědů
a pohybů na kontě. Strávníci se do systému přihlašují na webových stránkách školy přes
svoje přihlašovací jméno a heslo, které si mohou vyzvednout v úterý a čtvrtek – vždy
od 7.30 do 8.00 hodin a od 9.30 do 11.30 hodin ve školní jídelně. Objednávky obědů
přes internet lze provádět maximálně na jeden týden dopředu. Objednávku a odhlášení
oběda je nutné uskutečnit nejpozději předcházející pracovní den do 14.00 hodin. V případě
poruchy objednávkového systému je možné objednávat stravu na tel. čísle 519 334 311
aktuální den do rána 6.30 hodin.
12. Žákům a dětem bude vydán dotovaný oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti.
V době nemoci se strávníkům obědy nevydávají.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016
V Břeclavi 1. 9. 2016

Mgr. Dagmar Krystíková
ředitelka školy

