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Ode dne 1.11.2021 dochází ke změně dodavatele stravy, mění se
tedy tímto článek 3.2. Provozního řádu:
3.2. Stravné
Dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu (včetně likvidace zbylých potravin)
zajišťuje od 1.11.2021 firma Vitalité Zdravý Restaurant, s.r.o., IČ: 27707903
DIČ: CZ27707903, Cejl 76, 602 00 Brno, info@zdravyrestaurant.cz
Strava je přepravována dle platných hygienických pravidel v nádobách k tomu
určených (uloženo v termoboxu) zaměstnancem firmy Vitalité.
Přihlášení a odhlášení stravy si provádějí sami rodiče přes přihlašovací systém. Od
firmy Vitalité obdrží veškeré podklady k platbě, přihlašovací hesla do stravovacího
systému.
Rodiče hradí zálohy na účet firmy Vitalité, vždy k 19. dni měsíce předcházejícího dle
předpisu, VS=RČ dítěte.
Jednou za pololetí rodiče hradí náklady na dovoz stravy (nesurovinové náklady) dle
frekvence docházky dítěte do školy, předpis vystaví zřizovatel.
Rodiče mají možnost sledovat výši kreditu ve stravovacím systému. Pokud nebude
na účtu dítěte žádný kredit, strava není objednána. Cena za stravu je stanovena dle
ceníku dodavatele.
Dítě má nárok na dotovanou stravu v době docházky do LMŠ. V první den náhlé
nepřítomnosti je možné stravu odebrat do vlastních jídlonosičů a to v době od 12:00
do 12:15 hodin v LMŠ (mimořádně dle domluvy předem jinak).
Týdenní jídelníček je rodičům k dispozici na informační nástěnce školy (dřevěný
domeček).
Neodhlášenou stravu je zákonný zástupce povinen zaplatit v plné výši.
Pokud dítě ukončí docházku do LMŠ Šemíček, zákonný zástupce provede odhlášení
přímo u dodavatele stravy. Pokud tak neučiní, je mu i nadále předobjednáváno jídlo
ve stravovacím systému, vzniká tak nedoplatek, který je rodič povinen uhradit v plné
výši!
Svačiny jsou uloženy dle potřeby ve školní lednici, pečivo je před výdejem
skladováno v proutěných košících určených pro pečivo (dodavatelem hygienicky
zabaleno do vakuových sáčků). Nerezové ohřívací nádoby s obědem jsou
pracovníkem k tomu určeným vyjmuty z přepravního termoboxu (v zimním období
vloženy do ohřívače s vodní lázní) a následně v době oběda je jídlo připraveno k
výdeji.
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