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Informace o stravování ve školní jídelně KDM
Pro přihlášení žáka (žákyně) ke stravování odevzdejte
vyplněnou přihlášku ke stravování, která je zároveň smlouvou o stravování
na dobu studia Vašeho žáka (žákyně). Podpisem přihlášky souhlasíte
s podmínkami stravování a s Řádem školní jídelny KDM. Školní jídelna
KDM zajišťuje žákům a žákyním stravování v době oběda v kultivovaném
prostředí Kavárny u svaté Ludmily. Objednat si jídlo ve školní jídelně může
Váš žák (žákyně) kdykoliv v době svého studia, bez ohledu na to, zda se bude
stravovat každý den nebo jen ve vybrané dny. Školní stravování se řídí
platnými hygienickými předpisy a normami pro školní stravování. Žákům,
kteří mají nějaká dietní opatření, nabízíme ohřev stravy přinesené z domova
v mikrovlnné troubě. V rámci pitného režimu se žákům a žákyním nabízí
chlazená voda, chlazený slazený nápoj z kvalitního koncentrátu pro školní
jídelny, mléko a v zimě horký čaj v libovolném množství k okamžité
konzumaci.
Žák (žákyně) je zařazen do věkové kategorie podle věku, který
dosáhne v daném školním roce (tj. do 31. 8.). Cena oběda zahrnuje cenu
potravin za oběd včetně pití dle potřeby žáka (žákyně) a příspěvek na provoz
školní jídelny (dle §123 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., dále jen příspěvek na
provoz). Příspěvek na provoz bude použit na ty provozní náklady školní
jídelny, které nejsou pokryty dotací MŠMT. Informace poskytnuté pro
uzavření této smlouvy slouží jen pro potřebu školní jídelny.
Každý strávník si pořídí čip, který vydáváme oproti záloze 100,- Kč.
Čip je ve formě klíčenky, takže je snazší jej nezapomenout nebo neztratit
přivěšený u klíčů nebo u aktovky. Nevadí mu, když se omylem vypere
v pračce. Nesmí se však násilně mechanicky poškodit (ořezávání, stříhání, zda
vydrží tramvaj apod.) Při skončení stravování v jídelně a vrácení
nepoškozeného čipu bude záloha vyplacena zpět.
Platba za potraviny se provádí vložením zálohy na náš účet buď
příkazem z vašeho účtu, nebo složenkou. V krajním případně v hotovosti přes
pokladnu. Každý žák má svůj osobní účet, jehož výši může sledovat na
objednávkovém terminálu po přiložení svého čipu nebo na internetu. Vaše

platby jsou účtovány jako záloha a po objednání stravy se odečte ze zálohy
platba za potraviny podle objednaných jídel na daný měsíc.
Platby, prosíme, provádějte na náš účet: 35-6737540287/0100
Jako variabilní symbol použijte číslo,
které Vám bude přiděleno při nákupu čipu.
Jídlo je možné odhlásit nebo přihlásit pomoci čipu nebo na
internetu vždy předešlý den do 14.15 hod. Při onemocnění dítěte si první den
můžete oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11.15 do 11.30 hod.,
další dny pak odhlásit telefonicky na čísle: 224900681 nebo e-mailem:
jidelna@kdm.cz do 8hod. ráno příslušného dne.
Každý, kdo si zakoupí čip a vloží zálohu na svůj osobní účet, má
automaticky objednaný oběd č. 1 do výše vložené zálohy. Pokud strávník
ví, že některé dny v týdnu se nebude nikdy stravovat, je možné objednávky na
tento den zablokovat. Při přiložení čipu k terminálu se u zkratky každého dne
objeví stav objednávky:
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Význam
objednané jídlo č. 1,
objednané jídlo č. 2
neobjednáno žádné
jídlo

Symbol
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Význam
odebrané jídlo č.1
odebrané jídlo č.2,

na toto jídlo nestačí peníze kreditu, po
navýšení kreditu se promění na
objednávku č.1
na tento den nelze objednat stravu (zablokováno v kalendáři, protože jsou školní
prázdniny nebo na přání strávníka).

Kontrolu stavu konta mají strávníci pokaždé při přiložení čipu na
spodním řádku displeje terminálu. Pro podrobnější informaci mohou žádat
výpis ze svého účtu. Všechny dotazy a nejasnosti vysvětlí pokladní osobně
nebo na tel: 224 900 686 v době pokladních hodin: Po, St, Pá: 11:30 – 14:00
a Út, Čt: 7:00 – 8:00.

Informace o stravování
a jídelní lístek najdete na našich webových stránkách:
www.kdm.cz

