Informace o náhradním stravování po dobu rekonstrukce školní kuchyně
Předpokládaná doba rekonstrukce:
Objekt, v němž bude zajištěno náhradní stravování:

září – prosinec 2017
Akademie řemesel - SŠT Zelený pruh

1. Obědy pro naše žáky budou v jídelně SŠ na Zeleném pruhu zajišťovány od úterý 5. 9. 2017
do ukončení rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině. Žáci budou z budovy ZŠ Na Planině
do prostor SŠ na Zeleném pruhu přecházet pod vedením pedagogického doprovodu z řad učitelů
naší školy, obdobným způsobem bude organizován i jejich návrat zpět k naší škole, a to
k postrannímu vchodu do školní budovy ve směru z ulice Zelený pruh. V tomto místě bude práce
pedagogického doprovodu končit. Zaměstnanci naší školy budou vykonávat rovněž dozor v jídelně
SŠ na Zeleném pruhu.
Žáci, kteří bydlí např. v okolí Zemanky či Dobešky, a návrat po obědě zpět ke škole by pro ně tudíž
byl nesmyslnou ztrátou času, budou moci na základě písemného souhlasu svých zákonných
zástupců samostatně odcházet domů přímo z jídelny SŠ na Zeleném pruhu.
2. Výdej obědů v jídelně SŠ na Zeleném pruhu probíhá ve dnech školního vyučování od 11:00
do 14:30 h.
3. V této jídelně je využíván systém papírových stravenek s vyznačením konkrétního data odběru
oběda. Výdej stravenek bude zajišťován v ZŠ Na Planině.
4. Provizorní kancelář vedoucí školní kuchyně pí Froňkové bude zřízena v areálu ZŠ Na Planině
v pavilonu 1. – 2. tříd a školní družiny a bude k ní přístup bočními dveřmi, které vedou
do spojovací chodby vpravo od hlavního vchodu do tohoto pavilonu.
5. Ke stravování v jídelně SŠ na Zeleném pruhu se lze přihlásit prostřednictvím vedoucí naší
školní kuchyně pí Froňkové, tel. 220 104 428, e-mail jidelna@planina.cz. Ceny obědů jsou
dojednány ve shodné výši jako v naší školní jídelně, tj. dle věku strávníka 23, 25 a 27 Kč za oběd.
Oběd lze vydat pouze tehdy, byl-li zaplacen do 20. dne předchozího měsíce (např. zájemci o oběd
v úterý 5. 9. musí příslušnou částku uhradit do 20. 8. 2017). Stravenky budou distribuovány do tříd
a předávány žákům vždy mezi 25. dnem a koncem příslušného měsíce (stravenky na září budou
předány v pondělí 4. 9.).
6. Při odhlašování obědů je nutné vrátit vedoucí školní kuchyně pí Froňkové podepsanou papírovou
stravenku pro příslušný den. Není nutné ji vracet osobně, k tomuto účelu bude u bočního vchodu
do spojovací chodby umístěna schránka, do níž bude možné stravenku (nejlépe vloženou
do obálky) vhodit. Obědy je možné odhlásit nejpozději do 14:00 h předchozího dne. Pro 1. den
žákovy nepřítomnosti ve škole (např. z důvodu nemoci) platí ustanovení o výdeji oběda
do přinesených nádob.
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