PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Závodní stravování
Výdej obědů:
- školní jídelna vydává obědy zaměstnancům od 11.00 do 13.25 hodin
- při výdeji oběda se používají bezkontaktní čipy
- oběd do nosičů je pro zaměstnance připraven na výdejním stole v jídelně v 11.00 hodin (do 10 hodin
musí být v jídelně přichystaný prázdný a čistý nosič)
- pokrm do nosičů je určen k přímé spotřebě a bez skladování
- pokud zaměstnanec ztratí čip, zakoupí si nový u paní Malinové Blanky
Přihlašování strávníků:
- nový strávník se přihlásí u vedoucí jídelny, kde odevzdá vyplněnou přihlášku a nechá si zaregistrovat
čip na jídlo
- odhlášky a změny se provádí v objednávkovém terminálu nebo telefonicky do 12.30 hodin den předem
( 571 752 340, 571 752 339 ) , e-mail nebo mobil
- v době prázdnin a ředitelského volna jsou zaměstnanci automaticky odhlášeni
- závodní stravování je poskytováno v době, kdy je v jídelně zajišťováno stravování žáků
- v přípravném týdnu o hlavních prázdninách se vaří pro přihlášené zaměstnance školy
- v přípravném týdnu se vaří za upravenou cenu 30,- Kč
Kalkulace cen:
- zaměstnanci s FKSP platí za oběd - 27,- Kč, vlastní důchodci 27,- Kč, zaměstnanci s FKSP večeře-27,Kč
- příspěvek z FKSP je 8,-Kč
- na základě Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování poskytuje organizace jen jedno hlavní jídlo
v kalendářním dni za sníženou úhradu (finanční limit na potraviny snížený o příspěvek z FKSP), pokud
strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném dni v místě výkonu práce sjednaném
v pracovní smlouvě
za odhlášení nemoci, služební cesty a jiné nepřítomnosti si každý zaměstnanec zodpovídá sám
- režie za neoprávněně čerpané obědy je připočtena ke srážce stravného ze mzdy
- výše finančního normativu na nákup potravin činí 30,- Kč a na večeře 30,- Kč
Úhrada stravného:
- provádí se srážkou ze mzdy
Provozní řád pro závodní stravování je vyvěšen ve školní jídelně a stránkách školy roznovskastredni.cz.

V Rožnově pod Radhoštěm 1. ledna 2019
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