Provozní řád školní jídelny
Základní škola a Mateřská škola Zdíkov
1. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školyZdíkov a podle kapacity také
cizí strávníci
2. Školní stravování se řídí Zákonem 561/2004 Sb.(Školský zákon) ve znění pozdějšíchpředpisů, výživovými
normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětímfinančních normativů na nákup surovin
stanovených v příloze Vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
3. Stravování zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy upravuje Vyhláška onákladech na závodní
stravování č.84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a směrniceo závodním stravování.
4. Stravování cizích strávníků je upraveno směrnicí.
5.Provoz školní jídelny se řídí také Vyhláškou č.137/2004 Sb.o hygienickýchpožadavcích na stravovací služby a
o zásadách osobní a provozní hygieny přičinnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších
předpisů a platnýmievropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy. výše uvedené vyhlášky a
předpisyjsou k dispozici u vedoucí ŠJ.
6. Informace o školní jídelně:Výdej obědů ve škole: 11.00-13.30 hod.
a)vydávání obědů pro žáky a učitele se řídí rozvrhem hodin
b)vydávání obědů pro cizí strávníky : 11.00-11.30 hod., 12.00-12.30 hod.
c)vydávání obědů v MŠ
Odvoz do MŠ v 11:00 školníkem ZŠ ve várnicích uložených v hygienickémkontejneru, vlastní vydávání v MŠ v
11:30 hod
d)Provoz kanceláře ŠJ pro strávníky denně 7:00-11:15 – pondělí, pátek 12:00 -14:30, středu 12:00-15:15.
případné změně provozní doby ŠJ jsou všichni strávníci včasinformováni na vývěsce v ŠJ

O

7.Stanovení denní výše stravného :Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou
v danémškolním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
Denní výše stravného dětí a žáků podle věku:
Děti do 6 let MŠ - přesnídávka 8,- Kč- oběd 18,- Kč- svačina 7,- Kč
Děti nad 6 let - přesnídávka 8,- Kč- oběd 20,- Kč- svačina 7,- Kč
Žáci 7-10 let - oběd 22,- Kč11-14 let - oběd 25,- Kč15 let a výše - oběd 27,- Kč
Výše stravného pro zaměstnance školy 28,- KčVýše stravného pro cizí strávníky 62,- Kč
8. Způsob úhrady stravného :
-hotově u vedoucí ŠJ-inkasem-fakturou pro cizí strávníky
9. Stravné se platí vždy předem a to od 20. dne předcházejícího měsíce
10. Pokud platby od strávníků inkasem nebo fakturou nebudou připsány na účet ZŠ do koncenásledujícího
měsíce, strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhraditstravné hotově u vedoucí ŠJ v
termínu požadovaném školou. Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen ze
systémubezhotovostních plateb a stravné bude hradit jen hotově vedoucí ŠJ.

11. Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ a děti MŠ podle §119 zákona 561/2004 (Školskýzákon) nárok pouze v době
jejich pobytu ve škole a při školních akcích. Zakoupenýoběd není možné přenést na jiného
strávníka/spolužáka, sourozence, rodiče.Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášený oběd.
12. Přihlášky a odhlášky obědů je nutno provést osobně, telefonicky na t.č.384 971 172, e-mailem :
sjzdikov@seznam.cz vždy den předem (uzávěrka objednávek a normovánípotravin na další den). Při
onemocnění strávníka z řad žáků ZŠ a MŠ si lze první denvyzvednout oběd do jídlonosičů. Na další dny
jeho nepřítomnosti ve škole je nutnéobědy odhlásit. Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům
vždy při placeníobědů na další měsíc.
13. Pokud rodič neodhlásí obědy dítěti v době nemoci, obědy propadají a první den nemoci se účtuje běžná částka
dotovaného oběda, každý následující den plná výše oběda tj. základní cena + režijní náklady 23,-Kč

14. Nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec ZŠ a MŠ Zdíkov, který odpracovalten den minimálně 3
hodiny. Zaměstnanec je povinen na dobu nemoci, dovolené aslužební cesty odhlásit oběd. Pokud tak
neučiní, je povinen doplatit částku do plné výšeceny oběda. Na tyto dny si může oběd zakoupit za cenu
stanovenou pro cizí strávníky.
15. Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny. Oběd do jídlonosičů je povolen cizímstrávníkům a první
den nemoci u žáků. Po příchodu do jídelny si strávník sám nalijepolévku. Hlavní jídlo včetně ovoce,
zeleniny a dezertů (s možností přídavku přílohy) siodebere u výdejního okénka. Sám si nalije nápoj, po
konzumaci oběda odloží použiténádobí na vyhrazené místo. Obědy do jídlonosičů vydávají vždy kuchařky.
16. Dozor nad žáky vykonávají vždy učitelé podle stanoveného rozvrhu, který je vyvěšenve školní jídelně.
Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí ŠJ,dozoru a kuchařek. Strávníci se chovají
při stravování ohleduplně, v souladus hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Ředitel školy
v případězávažného porušení vnitřního řádu ŠJ může rozhodnout podle §31 Školského zákona ovyloučení
žáka ze školského zařízení.
17. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťujeuklízečka.
18. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s vedoucí kuchařkou podle zásadsprávné výživy. Je
sestavován vždy na celý týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně av mateřské škole.
19. Připomínky k jídelnímu lístku mohou strávníci sdělit vedoucí ŠJ a řediteli školy.
Pro všechny nepovolané osoby platí zákaz vstupu do prostoru zařízení, kde se přímozpracovávají potraviny.

Ve Zdíkově dne 1.9.2018
Kornoušková Jiřina Mgr. Václav Kyznar
vedoucí ŠJ

ředitel školy

