Pravidla stravování žáků a vlastních zaměstnanců školy ve školní
jídelně, odhlášky stravy v době nemoci ( dovolené)
Školní stravování je službou, kterou lze poskytnout za úplatu
(§123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).
O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo
školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona, viz § 122
odst. 2 téhož zákona.
První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo
v rámci školního stravování za výši finančního normativu (§ 4 odst. 9 vyhlášky
č. 107/2005 Sb.). Uvedené ustanovení vyhlášky vychází z důvodného
předpokladu, že strávník, přihlášený ke stravování ve školní jídelně, si jídlo
z důvodu náhlého onemocnění nemůže předem odhlásit.
Bude - li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho
nemoci, kdy nebude přítomen ve škole nebo školském zařízení, se nejedná
o školní stravování (s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb) a bylo
by možno za určitých podmínek za neodhlášené a neodebrané jídlo účtovat
a požadovat úhradu finanční částky stanovené vedoucí školní jídelny v jiné výši,
než je úplata za poskytnutí stravy v rámci školního stravování (rovnající se výši
finančního normativu na jídlo). V takovém případě by strávníkovi mohla být
stanovena cena v plné výši, kterou hradí cizí strávníci. Tato cena se skládá
z finančního normativu, mzdové a věcné režie, což jsou celkové náklady na
zhotovení jídla.
Pokud strávník v době nemoci či dovolené bude obědy odebírat, pak
uhradí stravné v plné výši a bude zařazen do kategorie cizích strávníků.
Jestliže strávník onemocní a nesdělí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny,
neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována.
V době nemoci, dovolené apod. strávníkovi v žádném případě nemůže
být poskytnuta strava za úplatu v rámci školního stravování. Strávník je
povinen neprodleně nahlásit nepřítomnost z výše uvedených důvodů
vedoucí školní jídelny.
Povinnosti strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se
školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel,
aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní
stravování. (§ 123 odst. 3 zákona č. 561/2004)
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