Změna cen obědů od 1. 9. 2020
Děti MŠ 3-6 let - polodenní
Děti MŠ 3-6 let - celodenní
Děti MŠ 6-10 let - polodenní
Děti MŠ 6-10 let - celodenní
Zaměstnanci MŠ
Děti ZŠ 7-10 let
Děti ZŠ 11-14 let
Děti ZŠ 15 a více let
Zaměstnanci ZŠ
Důchodci, bývalí zaměstnanci ZŠ
Cizí strávníci

24,00 Kč
33,00 Kč
27,00 Kč
36,00 Kč
65,00 Kč - příspěvky
26,00 Kč
28,00 Kč
29,00 Kč
29,00 Kč - příspěvky
65,00 Kč
65,00 Kč

Výjimku z cen obědů schvaluje ředitel školy na základě návrhu vedoucí ŠJ.
První den nepřítomnosti dítěte ve škole lze nahlášený oběd odebrat do jídlonosiče za sníženou cenu v době
10.00 – 11.15 hodin v ZŠ Sloup. V dalších dnech je neodhlášený oběd účtován v plné ceně (65,00 Kč), podle
Školského zákona 561/2004 §119 a §117, rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni mzdové a věcné náklady
doplatit. Dítě má nárok na zvýhodněné stravování pouze v době pobytu ve škole.
Ve výjimečných případech lze odebírat obědy do jídlonosičů (viz pravidla pro odběr stravy do jídlonosičů
č. j. 111/2006). Jídlonosiče plníme v době 10.45 – 11.10 hod. a vyzvedávají se v době 11.00 – 11.15 hod.
Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče. Oběd
musí být spotřebován do 4 hodin od dovaření! Čas dovaření je uveden na vývěsce v jídelně.

Způsob odhlašování:
Oběd na příslušný den je třeba odhlásit nejpozději do 6.30 hodin.
Telefon ŠJ: 516 435 381 nebo 721 711 338.
E-mail: jidelnasloup@seznam.cz.
On-line formulář na www.zssloup.net. nebo strava.cz
Osobně ve školní jídelně.
.
Máte-li zájem o obědy pouze v určité dny, je třeba vyplnit dodatek k přihlášce, který se na každý rok
aktualizuje.
Trvalé odhlášení z obědů probíhá písemnou formou.

Platba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce, poté
bude strávník odhlášen.
Po dvou nezaplacených měsících může být dítě vyloučeno ze stravování do doby uhrazení obědů.
Jídelníček, řád školní jídelny, řád výdeje do jídlonosičů, platné vyhlášky, předpisy a informace o stravování
jsou vyvěšeny ve školní jídelně a jsou k nahlédnutí u vedoucí stravování.

Rodiče (strávník) souhlasí s poskytnutím osobních údajů strávníka pro vnitřní potřeby
školy.
Ve Sloupě 31. 8. 2020

Jitka Ondroušková

vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Sloup

Informace školní jídelny Sloup pro MŠ Sloup
Kategorie pro stravování dětí v MŠ:
Polodenní dítě, dítě jde po obědě domů – dítě má nárok na ranní svačinu a oběd.
Celodenní dítě – dítě má nárok na ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Děti MŠ 3-6 let - polodenní
24,00 Kč
Děti MŠ 3-6 let - celodenní
33,00 Kč
Děti MŠ 6-10 let - polodenní
27,00 Kč
Děti MŠ 6-10 let - celodenní
36,00 Kč
Odchází-li dítě po obědě domů, nemá nárok na odpolední svačinu!
Odchod dítěte po obědě musí být nahlášen do 7.30 hodin příslušného dne, na pozdější odhlášení nebude brán
ohled a dítěti bude odpolední svačina NAÚČTOVÁNA bez náhrady odběru.

Odůvodnění:
V první den nepřítomnosti dítěte ve škole lze nahlášený oběd odebrat do jídlonosiče za sníženou cenu v době
11.00 – 11.15 hodin v ZŠ Sloup. V dalších dnech je neodhlášený oběd účtován v plné ceně
(65,00 Kč), podle Školského zákona 561/2004 §119 a §117 má dítě nárok na zvýhodněné stravování pouze
„v době pobytu ve škole“. V tom případě jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni doplatit mzdové a věcné
náklady.

Způsob odhlašování:
Oběd na příslušný den je třeba odhlásit nejpozději do 6.30 hod. (pro ZŠ) a do 7.30 hod. (pro MŠ).

Odhlašování:
Telefonem do mateřské školy: 516 435 222
Telefon ŠJ: 516 435 381 nebo 721 711 338 (školní jídelna)
E-mail:jidelnasloup@seznam.cz
On-line formulář na: www.zssloup.net
Osobně ve školní jídelně nebo v mateřské škole
Trvalé odhlášení z obědů probíhá písemnou formou.

Platba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději poslední pracovní den měsíce, poté
bude strávník odhlášen. Po dvou nezaplacených měsících může být dítě vyloučeno ze stravování do
doby uhrazení obědů.
Jídelníček, řád školní jídelny, řád výdeje do jídlonosičů, platné vyhlášky, předpisy a informace o stravování
jsou vyvěšeny ve školní jídelně, k nahlédnutí u vedoucí stravování.

Ve Sloupě 1. 9. 2020

Jitka Ondroušková
vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Sloup

Informace školní jídelny Sloup pro MŠ Vavřinec
Kategorie pro stravování dětí v MŠ:
Polodenní dítě, dítě jde po obědě domů – dítě má nárok na ranní svačinu a oběd.
Celodenní dítě, pětidenní dítě – dítě má nárok na ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Děti MŠ 3-6 let - polodenní
Děti MŠ 3-6 let - celodenní
Děti MŠ 6-10 let - polodenní
Děti MŠ 6-10 let - celodenní

24,00Kč
33,00Kč
27,00Kč
36,00Kč

Odchází-li dítě po obědě domů, nemá nárok na odpolední svačinu!
Odchod dítěte po obědě musí být nahlášen do 7.30 hodin příslušného dne, na pozdější odhlášení nebude brán
ohled a dítěti bude odpolední svačina NAÚČTOVÁNA bez náhrady odběru.

Odůvodnění:
V první den nepřítomnosti dítěte ve škole lze nahlášený oběd odebrat do jídlonosiče za sníženou cenu v době
11.00 – 11.15 hodin v ZŠ Sloup. V dalších dnech je neodhlášený oběd účtován v plné ceně
(65,00 Kč), protože podle Školského zákona 561/2004 §119 a §117 má dítě nárok na zvýhodněné stravování
pouze „v době pobytu ve škole“. V tom případě jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni doplatit mzdové a
věcné náklady.

Způsob odhlašování:
Oběd na příslušný den je třeba odhlásit nejpozději do 6.30 hod. (pro ZŠ) a do 7.30 hod. (pro MŠ).

Odhlašování:
Telefonem do mateřské školy: 516 435 403
Telefon ŠJ: 516 435 381 nebo 721 711 338
E-mail:jidelnasloup@seznam.cz
On-line formulář na: www.zssloup.net
Osobně ve školní jídelně nebo v mateřské škole
Trvalé odhlášení z obědů probíhá písemnou formou.
Složenky za uplynulý měsíc je nutné uhradit do 20. dne v měsíci.
Po dvou nezaplacených měsících může být dítě vyloučeno ze stravování do doby uhrazení obědů.
Jídelníček, řád školní jídelny, řád výdeje do jídlonosičů, platné vyhlášky, předpisy a informace o stravování
jsou vyvěšeny ve školní jídelně, k nahlédnutí u vedoucí stravování.
Ve Sloupě 1. 9. 2020

Jitka Ondroušková
vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Sloup

Informace školní jídelny Sloup pro MŠ Petrovice
Kategorie pro stravování dětí v MŠ:
Čtyřhodinové dítě - dítě, které jde po obědě domů - dítě má nárok na ranní svačinu a oběd.
Celodenní dítě, pětidenní dítě - dítě má nárok na ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Děti MŠ 3-6 let - polodenní
Děti MŠ 3-6 let - celodenní
Děti MŠ 6-10 let - polodenní
Děti MŠ 6-10 let - celodenní

24,00Kč
33,00Kč
27,00Kč
36,00Kč

Pokud dítě odchází po obědě domů, nemá nárok na odpolední svačinu!
Nahlášení odchodu dítěte domů musí být do 7.30 hodin na příslušný den, na pozdější odhlášení nebude brán
ohled a dítěti bude odpolední svačina NAÚČTOVÁNA bez náhrady odběru.

Odůvodnění:
V první den nepřítomnosti dítěte ve škole lze nahlášený oběd odebrat do jídlonosiče za sníženou cenu v době
11.00 – 11.15 hodin v ZŠ Sloup. V dalších dnech je neodhlášený oběd účtován v plné ceně
(65,00 Kč), protože podle Školského zákona 561/2004 §119 a §117 má dítě nárok na zvýhodněné stravování
pouze „v době pobytu ve škole“. V tom případě jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni doplatit mzdové a
věcné náklady.

Způsob odhlašování:
Oběd na příslušný den je třeba odhlásit nejpozději do 6.30 hod. (pro ZŠ) a do 7.30 hod. (pro MŠ)

Odhlašování:
Telefonem do mateřské školy: 516 833 210
Telefon ŠJ: 516 435 381 nebo 721 711 338
E-mail:jidelnasloup@seznam.cz
On-line formulář na: www.zssloup.net
Osobně ve školní jídelně nebo v mateřské škole
Trvalé odhlášení z obědů probíhá písemnou formou.
Složenky za uplynulý měsíc je nutné uhradit do 20. dne v měsíci.
Po dvou nezaplacených měsících může být dítě vyloučeno ze stravování do doby uhrazení obědů.
Jídelníček, řád školní jídelny, řád výdeje do jídlonosičů, platné vyhlášky, předpisy a informace o stravování
jsou vyvěšeny ve školní jídelně, nebo jsou k nahlédnutí u vedoucí stravování.
Ve Sloupě 1. 9. 2020

Jitka Ondroušková
vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Sloup
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