PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY
1. Výdej stravy probíhá v době od 12,00 h do 14,00 h, v úterý od 11,30 h do 13,40 h, ve
čtvrtek od 11,30 h do 14,00 h.
2. Výdej obědů v 1. den nemoci – lze si vyzvednou v době od 11,30 h do 13,30 h v
jídelně – výdejně, do přinesených nádob.
3. Cena 1 oběda je 30,- Kč pro žáka.
4. Platby za obědy posílají zákonní zástupci do 25. dne předchozího měsíce na č.ú.:
108368309/0800, variabilní symbol je žákovi přiřazen po odevzdání přihlášky ke
stravování v Jídelně – výdejně ZŠ Spektrum, s.r.o., Kytlická 757, Praha 9.
Doporučená výše měsíční zálohy je 600,- Kč/měsíčně. Poplatek za provoz jídelny –
výdejny 1500, - Kč je hrazen pololetně taktéž na uvedené číslo účtu. Při nezaplacení
poplatků jsou zákonní zástupci vyzváni emailem ze strany školy k uhrazení částek. U
žáků 1.A, 2.A, 3.A 3.B (ve školním roce 2021/2022) je poplatek zahrnut ve školném.
5. Obědy jsou žákům přihlašovány automaticky. Odhlášení obědů lze provést na emailu
obedy@zsspektrum.cz vždy do 11,00 hodin na následující den či dny v případě delší
absence dítěte. V den vydávání oběda nelze oběd odhlásit. Je možné si ho
vyzvednout v době vydávání obědů v jídelně – výdejně od 11,30 h do 13,30 hodin.
6. Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně – výdejně, na nástěnce u jídelny – výdejny a na
internetových stránkách www.zsspektrum.cz. Na jídelním lístku jsou uvedené
alergeny.
7. Kontaktní osoba je Bc. Jana Pospíšilová (obedy@zsspektrum.cz).
8. Jídlo vaří a dodává firma Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o., Jana
Masaryka 359/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Jídlo vydává zaměstnanec této firmy,
který dovezené jídlo zabezpečí dle hygienických předpisů a vydá žákům.
9. Kompetentní osobou k hlášení závad je zaměstnanec dodávající firmy - paní Šárka
Petržílková
10. Odpovědnými osobami za žáky jsou pedagogičtí zaměstnanci školy doprovázející žáky
na oběd dle pravidelného rozpisu. Pravidelný rozpis je vyvěšen na nástěnce u jídelny
– výdejny.
11. Žákům rozdává příbory dozorující pedagogický pracovník za přísných hygienických
podmínek (hygienické rukavice, plášť).
12. Za závěrečný úklid jídelny – výdejny zodpovídá vydávající osoba pověřená
dodavatelskou firmou, která jídlo žákům vydává.
13. V prostorách jídelny – výdejny je přísně zakázáno kouřit.
14. Do prostor jídelny – výdejny je zakázán vstup cizích osob.
15. Do prostor jídelny – výdejny je přísný zákaz vstupu zvířat.

V Praze dne 1. 9. 2021

Mgr. Helena Radová, ředitelka školy

