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Wmatřrgá řaád škqEmí jídeErey

Vnitřní řád školníjídelny zŠ vet*e opatovice,
příspěvková organizace' Pod StráŽnicí 499

A. Úvodní ustanovení

Stravování se řídí vyhláŠkou 1O7naO5 Sb. o školním stravování a zákonem 5612oa4 
-šn. 

o
předŠkolním , základnÍm, siředním, vyšším odborném a jiném vzdělání.
Vnitřní řád je ptatný od 4.9"2Ú1'f

B. Práva a povinnostižáků

Šrolnijídelna zajišťuje stravovánÍjen ve dnech školnÍho vyučovánÍ.

Žaci l' a 2. stupně při nástupu na přesnídávku a oběd dbají pokynů doprovázejícího pedagogického
praccvníka, dohledu v šatně a v jídelně.

Žáci se chovají kultivclvaně, ohleduplně a při jídle dbajÍ na zachování kulturního prostředí, zásad
chování při stolování a zásad správné hygieny'

Dohled urču.1e pořadí žákŮ a tříd při nástupu na jídlo, řeší přestupky proti chování dle uváŽení a
organizuje případnou pomoc v jídelně'

K odebrání stravy je Žák povinen mít u sebe čip nebo čipovou kaťtu.

Do Školníjídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují /výjimku tvoří dohied/.

Jídlo ani nádobí se ze Školníjídelny nevynáší'

KaŽdý Žák vyplní a odevzcjá pi'ihláŠku ke stravování pod*:nsanou zákrlnnýrl Žň;tupcerii. Provozní řád
Š.l1e x dispozici na WW.'4l stránkách školy.

Žáci ve Škoiní jídelně dodrŽují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a
dalších oprávněných osob, zároveň se nesmídopouštět projevů rasismu a šikany.

G. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Stravu odhlašují rodiče Žáka nejméně den předem, osobně' písemně, telefonicky (na čísle
516498938), emailem Úidelna(lzsvelkeopatovice.cz) a to do 14.15 hod.
Při ztrátě karty nebo čipu je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a
zakoupit si kartu nebo čip nový. Při zapomenuií karty nebo čipu se stiávník zapíše dc deníku a vyčká
pokynu kuchařky k odběru jídla. Cena čipu je '115 Kč'
Vydat oběd jednotlii'ci nebo skupině mimo výdejovou dobu je moŽné po předchozí domluvě s vedoucí
ŠkolnÍjídelny'
Příspěvky na stravováníse piatÍformou inkasa z Účtu zákonného zástupce vŽdy k 15. dniv měsíciza
skutečně odebranou stravu nebo hotově předem' KaŽdou změnu je nutno hlásit vedoucÍ školníjídelny.
Strávníkům, kterým neproběhla inkasní platba musí zaplaiii siravné hotově ve školníjídelně u vedoucí
siravování.

Zákonní zástupci Žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši:

- Žák od 7 do 10let cena oběda 22Kč
- Žák od 11 do 14 iet cena oběda 24Kč
' Žák nad 15 lei cena oběda 25Kč

cena přesnídávky je jednotná 10 Kč
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PrvnídennepřítornnostiŽákalzeobědvydatdojídlonosičey]',q4odsi'9vyhl.č'
sti.avování' Výdej do jÍdlonosiČe pouze 

" 
d;';J 11'00 _ 11'15 hodin' od 12"15

13.00 -'13.15 hodin'

Po dobu nemoci' nepřítomnos ti Žáka nelze vydávat stravu. domů. Je tedy nutné stravu gdhlásit'

Vpřípadě neodhláselí'';-r;;;.;-"ueJ" o"jét*"n" v plné ňsi oor'ra:":]^*":y na delŠí dobu

například na dobu 
'n"uoitou je třeba ň;ř'pl;;;ně' zákonným zástupcem ditěte u Vedoucl

rc712005 o školním

- 12.30 hodin a od

siravování.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají'

Zákonný zástupce má dále povinnosi dodrŽovai pravidla plateb stravného

PracovnÍk vykonávající dohled l3q Ťáky,]:,:P]?'J:1?::JJ"1Í:'"'"*ffiJ:["JiHl}}i :l":"':i,::';:
:'3;.".:llx llT,?lilfj[tÍ"Jnilií:á:'',:i:ťt #il;.;*|? 

ffi:'ÍT'*x T:ÍlT'T''"J,:3Í-I"J;Ls plněnÍm vnitřnÍho řádu školní jídehy 
'(zallsleÍll 

UeZpĚUl'"-'' *,íil-Ďáňr"a 
kěnčí dle rozpisu nebo

Po celou dobu je prn"*š'-"" tk;lt il9"'n: ,: ::lY1:.,::r''jlr,n 
^r, 

nástuou na iídlo, řeší přestupky

ffJ:|"sŤjji",.xfiť?R"J'j:rj:;]T"ii :i:i; :::::::l:ígiJ orinástupu na jídlo, řeší přestupky

oocnooelII FJ(Jěl9ullll|v ''_-"-J rdnou pomoc v jídelně.
ři"ii "ňá"ai,ídle 

uváŽení a organizuje přÍpi

Ve školníjídelně se Žák chová slušně, zdr.avípracovníky Školy srozumitelným pozdravem a respektuje

ňšx1t.v 
jJr.rreJu, ueooucí školníjídelny a kuchařek'

1) Zaměstnancům.pracujícím v hlavnÍm poměru nebo na zkrácený Úvazek je poskytována slrava za

sníŽenou cenu, poxud jeho přítomnosi.v 'i"té 'vx""i n1a99 lerrJm teto smeňy trvá aspoň 3 hodiny

denně. Pokud t*a *j,r'J'n""iá'ň"Ji'v, hruoiit,'aíu v plné výšijako cizí strávník'

2\Cizístrávníci odebirají do jídlonosičů a hradí hotově předem' Cizí strávníci, kteřÍ se stravují v jídelně

v době od 10.30 - rr.áó hodin nradí siravné hotově předem ve školní jÍdeině'

Cena oběda ie 55 Kě a ie poskvtovárr v rámglpG'

F. Vrritřní reŽirn ško!ní iídelny

t) Šxolnim stravováním se rozumí stravovací sluŽby pro děti' Žáky' zaměstnance a dalŠí osoby'

2) UčastnÍci stravování jsou Žáci a zaměstnanci Základní Školy. Školní jídelna .poskyiuje 
rovněŽ

síravovaci sluŽby jiným piávním subjektůmjžLjš ř"r[á óp"tovicó,'Gerbi'ich š.r'o' Velké opatovice)'

3) DalšÍmi strávnÍky jsou cizí strávnícl'

a) Výdej obědů probíhá od 10'30 * 13'50 hodin'

5) Výdej přesnÍdávek probÍhá od B'40 _ 9'55 hodin' Přesnídávky zajiŠťu'je školní jídelna v rámct

doplňkové činnosti.

6)zácisestravujíveškolníjídelněvpřÍtomnostipedagogickéhodozoru,kterýzajiŠťujepořádeka
bezpečnost během stravován Í'

Žáci se chovají kultivovaně, ohleduplně a při jídle dbají na zachování kulturního prostředí'

;ň;"á"í při stoiování azásad správné hygieny'

Strávnici před vydánim přiloŽí Č1q nelo Čipovou kartu, která slouŽí k evidenci výdeje a rozlišení druhu

jídla' Strávnik je povine,i i"nto eip neoo eiřořou Řartu nosit r<aŽdý Jen xe stravování' v případě ztráty

musí zakoupit nový'

zásad



,ř
ffiešťe&&ffi€Ýffiffiee

VaÍké Gpat*vi**"

Pověření Žáci každé třídy, která zajišt'uje vyzvednutÍ a rozdání přídarlku oběda si před 1. vyučovací
hodinou ve školnÍ jídelně vyzvednou krabici s přídavkenr pro svou třídu' Na zák|adě jmenného
Seznamu, který je v krabici vloŽen, rozdá obědvajícím Žákům přídavek oběda. Pokud někdo se Žáků
není ve Škole, pověření Žáci jej vyznačí do seznamu a přídavek tohoto Žáka vrátí zpět do krabice'
Prázdnou krabici nebo krabici s přídavkem chybějícího Žáka odevzdají zpět do Školní jídelny do 9.50
hodin vedoucí školního stravován í.

Stravu odhlašují rodiče Žáka den předem' osobně' písemně, telefonicky(s16498938),
emaílem{iidelna@zsve|keooatovice'cz} a to do 14'15 hod. Strava se mimo jídelnu nevydává, i,{dlo do
jídlonosiče můŽe Žák obdrŽet pouze v prvníden nemoci.

Nošení ěipu čičipové karty je povinné. Gena ěipu ie 1í5 Kč.

V případě, Že žák nebo zaměstnanci školy zapomenou čip nebo čipovou kartu, je nutno tuto
skutečnost nahlásit vedoucí školního stravování ihned při příchodu k okénku a zapsat se do deníku,
kteý je u okénka k dispozici. Čip slouŽí pouze pro evídenci přihlášené stravy.

NesIouží k odhlašování obědů.

ochrana maietku školv

l. Žaci pouŽívají zaťízení školníjídelny pouze za Účelem stravování.
2' Záci jsou povinni Šetřit zařízení a vybaveníjídelny.
3. Skodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce
Žáka uhradit.

Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny

PracovnÍ doba vedoucí školníjídelny a kuchařek po. - pá. 6.00 - 14.30 hod.

stravování v době ředitelského volna a nernoc!

V době ředitelského volna (prázdnin, nemoci) můŽe být poskytnuto stravování pouze za Úhradu plné
ceny tj. včetně mzdové a věcné reŽie.

Jídelní lístek

Jídelní lístek pro ZŠ sestavuje vedoucí školní kuchyně ve spolupráci s kuchařkami. Při sestavování
jídelního lístku se postupuje podle závazných pravide! a podle zásad racionální výživy' Jídelníček
obsahuje rozpis alergenů. DŮraz je kladen na plnění spotřebního koŠe, coŽ zajišt'uje pestrost jídel'
dostatek ovoce, čerstvé zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků. Při přípiave-jic'el se stÉioa;i
technologické postupy. Jídelníček je sestavován vŽdy dva týdny předem a je 

'umístěn 
na webovýc-h

stránkách školy a na nástěnce před vstupem do jídelny. JídelníČek obsahujá rozpis alergenů' x iiotujsou podávány cienně tyto nápoje (mléko, mléko cchůcené, čaje, minerálky, insiantní n}poje, dius,
moŠt nebo voda). Jídlo je určeno k okamŽité spotřebě a je úvařeno poo-Ie spotřebního koše dle
vyhlášky 107/2005 sb.

Změny vjídelníčku si školní jídelna vyhrazuje v případě mimořádné udáiosti, např' při nedodání
surovin, změnit dle potřeby jÍdelní lístek.

Přídavky a porce strávníků

Strávník si můŽe přidat veškeré přílohy (knedlíky' nýŽi, těstoviny, sladké pokrmy, zeleninovó saláty,
ol,ocné saláty a kompoty.

Váha masa u dospělých strávníku a Žákťs ,l5 a ví*e let je stejná"

&
...: \6-

Ť!:, ,í.-,,al.:'{t;i'."
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Rovněž finanční norma u těchto skupin strávníků je ste'!ná'

Hygiena provozu

Provoz Ve Školní jídelně probíhá při dodrŽování veškerých hygienických předpisů. VŠichni
zaměstnanci majÍzdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního
lékaře. Jsou průběŽně seznamovánÍ s veškerými předpisy, které souvisÍ se školním stravováním.
Hlavnídůraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě
a výdeji pokrmů a veškerého nádobÍ' Zaměstnanci musídodrŽovat postupy při přípravě stravy zamez|i
křížen i prostor kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů' Během vaření je teplota pokrmů průběŽně
kontrolována. Před výde'jem stravy je teplota opět změřena, čímŽ je zabráněno pok|esu pod

stanovenou hodnoiu.

Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školníjídelny byl projednán a schválen ředitelkou školy.

Vnitřní řád školní jÍdelny nabývá plainost 4.9.2017 a ruší vnitřní řád školní jídelny vydaný dne
1.9.2016' Vnitřní řád je průběŽně aktualizován.

Vypracovala : Jaroslava Kutějová, vedoucÍ školní jídelny

Velké opatovice dne 4.9.2017

Jaroslava Kutějová
vedoucí ŠJ

.'i ./.:://-
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..'i ./' ", r,LILl,t Ur,
Mgr. Karin PetrŽelková
ředitelka školy

ZákEadE:í šk*la Velké *patovlce,
příspěvková organizace

Pod Strážnicí4$9
579 63 Velké opatav|ce

tČ: 62O735s]. " tel': 5i6 498 938
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