Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín,
Donínská 244, příspěvková organizace
Se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín, Donínská 244, PSČ 463 34
IČO 70983119, tel.: 482 317 963
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 447

e-mail: zs.donin@seznam.cz

webové stránky: www.zsdonin.cz

Provozní řád školní jídelny - Pokyny
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných
potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v ředitelně školy.
1) Provoz ŠJ v Doníně
Pracovní doba
11:00 – 13:50
Výdejní doba pro děti a zaměstnance
11:55 – 13:10 (v pátek do 12:30)
pro odběr do jídlonosičů
11:35 – 11:50
Poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob
2) Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
děti
7 – 10 let
23,- Kč
11 – 14 let
25,- Kč
do jídlonosiče
60,- Kč
3) Placení stravného
Placení hotově nebo z účtu předem na celý měsíc – na ZŠ T.G.M.
4) Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny při ZŠ T.G.M. denně od 7.30 do 15.00.
5) Odhlášky ze stravování
Osobně v kanceláři ŠJ při ZŠ T.G.M. nebo telefonicky na čísle 601 158 849. Odhlásit oběd na týž den je
potřeba do 8:00 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
6) Nemoc
Pouze první den nemoci má dítě nárok na oběd za svoji cenu, další dny je možné odebírat obědy za plnou
cenu.
7) Cizí strávníci
Ten, kdo není zaměstnanec ZŠ Donín. Kdo odebírá oběd do jídlonosičů - (i zaměstnanec).
Každý, kdo odebírá oběd nepravidelně.
8) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.
9) Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen na nástěnce ve ŠJ.
10) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ při ZŠ T.G.M. s vedoucí školní
jídelny (601 158 849) nebo s ředitelem ZŠ Donín.
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