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Vnitřní řád školní jídelny byl zpracován v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Řídí se Vyhláškou č.107/2005 Sb.
o školním stravování a Vyhláškou č.84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů.
Dalšími podklady jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin,
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.602/2006
Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu
označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10.

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)

1.

Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době

jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti. Děti v MŠ mají právo denně odebrat přesnídávku,
oběd a svačinu. Žák ZŠ má právo denně odebrat oběd.

2.

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí

školní jídelny.

3.

Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.

4.

Zákonní zástupci mají povinnost informovat o zdravotním stavu žáka (dítěte).

5.

Zákonní zástupci mají povinnost platit stravné.

Provoz a vnitřní režim školní jídelny
1.

Závodní stravování se řídí vnitřní směrnicí.

2.

Školní jídelna je pro strávníky ZŠ otevřena denně od 11.30 do 14.00 hodin. Výdej pokrmů je

zahájen v 11.30 hodin a ukončen ve 13.30 hodin.
Výdej přesnídávek v MŠ probíhá od 8.45 hodin do 9,00 hodin, výdej oběda v MŠ od 11. 30 – 11,45
hodin, výdej svačin v MŠ od 14.15 hodin – 14,30 hodin.
3.

Polévka je dětem rozlívána do předem připravených talířů. Hlavní chod si strávníci vyzvedávají

sami u výdejových okének. Nápoje jsou v jídelní místnosti v termosech nebo džbánech a jejich odběr je
strávníky samoobslužný. Po konzumaci oběda si použité nádobí každý strávník odkládá do vyhrazených
prostor. Strávníci si mohou přidat veškeré přílohy. Dle možnosti jídelny si můžou přidat i kompoty,
zeleninové saláty a další potraviny.

4.

Způsob úhrady stravy:

-

hotově do pokladny u vedoucí školní jídelny každý 10. den v měsíci.

Při hotovostní platbě obdrží plátce doklad o zaplacení.

- bezhotovostní úhrada – do 10. dne v měsíci na číslo účtu školy 1624766359/0800

5.

Pro určení ceny oběda jsou žáci na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. zařazeni do věkových skupin

na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku:

-

Strávníci MŠ do 6 let věku

– přesnídávka
oběd
svačina

-

Strávníci MŠ 7 let s odkladem – přesnídávka
oběd
svačina

7,16,7,8,18,8,-

-

Strávníci ZŠ 7 – 10 let

- oběd

21,-

-

Strávníci ZŠ 11 let až 14 let

- oběd

23,-

Nárok na stravu má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském
zařízení, kdy je třeba si oběd vyzvednout do 13.00 hodin. V případě, že ani následující den nebude oběd
odhlášen a strávník nepůjde na oběd, oběd se pro něho již nebude připravovat.

6.

Oběd lze odhlásit nejpozději do 7.30 hod. v daný den.

7.

Ze školní jídelny je zakázáno vynášet potraviny.

8.

Aktuální jídelní lístek je vyvěšen v šatnách MŠ a na chodbě ZŠ před jídelnou, na webových

stránkách školy s informacemi o alergenech v potravinách a v pokrmech.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1.

Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, pokyny vedoucí školní jídelny

a vedoucí kuchařky. Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu
výdeje jídel zajištěn v jídelně dohled. Případný úraz či nevolnost hlásí strávníci pedagogům nebo
pracovnicím jídelny.

2.

Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.

3.

Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí,

rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve spolupráci s pedagogy a aktuálními účastníky.

Podmínky zacházení s majetkem školy, školského zařízení ze strany žáků

1.

Žáci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými

pravidly při stolování ve školní jídelně a dodržovat podmínky šetrného zacházení s majetkem školy.

2.

Zjištěné technické závady má strávník povinnost nahlásit vedoucí školní jídelny nebo vedoucí

kuchařce.

3. Žáci jsou povinni chovat se při stravování tak, aby byly zajištěny podmínky bezpečnosti, zdraví dětí,
žáků a ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

V naší školní jídelně neposkytujeme dietní stravování.

Všichni strávníci i zákonní zástupci žáků mají možnost seznámit se s tímto vnitřním řádem u vedoucí
školní jídelny nebo ve vestibulu školy.
Závěrečná ustanovení

a)
b)

Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2016. Uložení směrnice v archivu školy se řídí
spisovým a skartačním řádem školy.
Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2017

c)

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

Ve Svratouchu dne 1. 9. 2017

Vypracovala: Radka Sáblíková
vedoucí školní jídelny

Schválila: Mgr. Iveta Navrátilová
ředitelka školy

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní jídelny

Od 1. 9. 2019 se mění ceny stravného (změna se týká strávníků ZŠ) následovně:

-

Strávníci MŠ do 6 let věku

– přesnídávka
oběd
svačina

-

Strávníci MŠ 7 let s odkladem – přesnídávka
oběd
svačina

7,16,7,8,18,8,-

-

Strávníci ZŠ 7 – 10 let

- oběd

23,-

-

Strávníci ZŠ 11 let až 14 let

- oběd

25,-

Mgr. Iveta Navrátilová
Ředitelka školy

Ve Svratouchu dne 30. 8. 2019

