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Úvodní ustanovení
Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.

Všeobecná ustanovení
•

Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Školní jídelna
umožní odběr obědů v rámci školního stravování ( za dotovanou cenu) i žákům , kteří
se povinně vzdělávají distančním způsobem.

•

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11.00 do 11.30 do jídlonosičů první den nemoci
a od 11.30 do 14.00 žákům a zaměstnancům školy.

•

Strávníkům je vydáván kompletní oběd a je určen ke konzumaci v jídelně, strávníci jej
neodnáší z jídelny.

•

Strávnici přichází do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorech školní jídelny
se žáci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého
jednání může být strávník na základě §31 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním,
základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze stravování vyloučen, v
opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

•

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí
pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu)

•

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem
pracovník vykonávající pedagogický dohled. Dojde-li k znečištění podlahy např.
Vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.
Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

•

Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konající pedagogický dohled nebo
vedoucí školní jídelny. V případě nutnosti poskytne žákovi první pomoc, informuje
rodiče, případně zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do Knihy
úrazů.

•

Každý strávník (u dětí jejich zákonný zástupce), vyplní přihlášku ke stravování a obdrží
kopii provozního řádu školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci
podepíši přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní
jídelny.

•

Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení
funkčního čipu, který je strávník povinen si zakoupit a denně nosit. Prokazuje se
přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda. Případnou
ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit v kanceláři
hospodářky školy a zakoupit si čip nový. Při zapomenutí čipu, je mu vydán lístek v
kanceláři hospodářky školy.

•

Příspěvek na stravování se platí předem. Strávníci, kteří nemají zaplaceno, nedostanou
oběd.
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•

Příspěvky na stravování se platí formou trvalého příkazu z účtu zákonného zástupce
žáka nejpozději do 26. dne v předcházejícím měsíci.

•

Přeplatky stravného se vrací v červenci příslušného školního roku na účet, popř.
v hotovosti. Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit změny týkají se: čísla účtu,
změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny,
nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet

•

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního
normativu na potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování v
platném znění takto:
od školního roku 2005/2006 se rozdělují strávníci do skupin
I. Skupina
7-10let
II. Skupina
11-14 let
Cena obědů je stanovena takto:
I. Skupina
30,-Kč
II. Skupina
34,-Kč

•

Odhlásit oběd je možné, z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance, den předem
do 13hodin osobně, elektronicky na webových stránkách školy nebo na
tel.:774410495

•

První den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005 o školním
stravování v platném znění. Výdej do jídlonosičů je možný v těchto případech
pouze od 11.00 – 11.30hod. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance
školy ve škole nelze vydávat stravu domů

•

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy a zbytky jsou odváženy firmou AVE

•

Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude
vyžadovat úhradu za zničený předmět nebo za jeho opravu

•

Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí-řádem školní jídelny, ve
kterém je upraveno stravování zaměstnanců školy.

•

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování v platném znění a
zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání v platném znění.

Všichni strávníci jsou povinni seznámit se s „Řádem školní jídelny“ a řídit se jím.
Tento řád je k dispozici na internetových stránkách školy a ve školní jídelně.
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