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Vnitřní řád školnÍjídelnyZŠVelké opatovice'
příspěvková organizace, Pod StráŽnicí 499

A. Úvodní ustanovení
S.trav-ování se řídívyhláŠkou 1o7l2oo5 Sb. o školnímstravování a
předŠkolním , základním, středním' vyšŠím
odborném a jiném vzdělání.
Vnitřní řád je platný od 3'9. 20í8'

B.

zákonem

561120Ů4

Sb'

o

Práva a povinnostižáků

Šrotn i j ídelna zajiŠt'uje stravován

í jen

ve

d

nech školn ího vyučován í.

Žaci l. a 2. stupně při nástupu na přesnídávku a oběd dbají pokynů doprovázejícího pedagogického
pracovníka, dohledu v šatně a v jídelně.
Ž'aci
chovají .kultivovaně, ohleduplně a při jídle dbají na zachování kulturního prostředí'
'se
zásad
chování při stoloVání azásad správné hygieny'

Dohled určuje pořadí ŽákŮ a tříd při nástupu na jÍdlo, řeŠípřestupky proti
chovánÍ dle uváŽení a
organizuje případnou pomoc v jídelně.
K odebrání stravy je žák povinen mít u sebe čip nebo čipovou kartu'
Do ŠkolnÍjídelnynemají přístup ti, kteří se zde nestravují/výjimku tvoří
dohled/'

Jídlo ani nádobí se ze školníjÍdelnynevynáší.
Žák vyplní a odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným
zástupcem' Provozní řád
\?1dý.
SJ je k dispozici na WWW stránkách školy'

Žaci.v.e Školníjídelně dodrŽují pravidla kulturního chování, řídíse pokyny pedagogického
dozoru a
dalšíchoprávněných osob, zároveň se nesmídopouštět projevů rasismu
a siŘ"ny.'-"

91!"Yu _odhlašují rodíčeŽáka nejméně den předem, osobně, písemně, telefonicky (na čísle
516498938), emailem 0idelna@zsvelkeopatovice.cz)a to do 14.1s hod.
Při ztrátě karty nebo čipu je nutné neprodleňě nahlásit tuto skutečnost vedoucí
Školníjídelny a
zakoupit si kartu nebo čip nový' Při zapomenutí_karty nebo čipu se strávník
zapíŠedo deníku a vyČká
pokynu kuchařky k odběru jídla. Cena čipu je 115 Kč.
Vydat oběd jednotlívci nebo skupině mimo v1ioe.iovou dobu je moŽné po předchozí
domluvě s vedoucí

ŠkolnÍjídelny.
Příspěvky na stravováníse platíformou inkasa z Účtu zákonného zástupce
vŽdy k.í5. dniv měsíciza
skutečně odebranou stravu nebo hotově předem. KaŽdou změnu je nutno hlásit
íedoucÍ školní jídelny.
Strávníkům, kteým neproběhla inkasní piatba musízaplatit stravňé hotově ve
sr<orni;roelně u vedoucí
stravovánÍ.

Zákonní zástupcí Žáků hradí příspěvek za Školnístravování ve výŠi:

-

let
let

cena oběda 22Kč
cena oběda 24 Kč
cena oběda 25 Kč

žák od 7 do 10
Žák od 11 do 14
Žák nad 15

let

cena přesnídávky je

jednotná

10 Kč
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,2005 o školním
První den nepřítomnosti Žáka lze oběd vydat do jídlonosičeviz $ 4 odst' 9 vyhl' Č. 1a7
_
_
12.30 hodin a od
11.15 hodin, od 12.15
stravování. Výdej do jídlonosičepouze v době od 11.00
13.00

-

13.15 hodin.

Po dobu nemoci, nepřítomnosti Žáka nelze vydávat stravu domů. Je tedy nutné stravu

odhlásit.

V případě neodhlášení bude cena oběda doúitována v plné výŠi'odhlášení stravy na delšídobu
například na dobu neurčitou je třeba podat písemně zákonným zástupcem dítěte u vedoucí
stravování.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
Zákonnýzástupce má dále povinnost dodrŽovat pravidla plateb stravného.
D. Pravidla vzáiemnÝch vztahů meziŽáky a pedagogickými pracovníky

Pracovník vykonávající dohled nad Žáky ve Školníjídelněvydává Žákům takové pokyny, které souvisí

s plněním vnitřního řádu školníjídelny (zajištění bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření)'
Po celou dobu je přítomen ve školníjídelně a věnuje se Žákům. Dohled končÍdle rozpisu nebo

odchodem posledního žákazjídelny. Také urČuje pořadíŽákŮa tříd při nástupu na jídlo, řešípřestupky
proti chování dle uváŽení a organizuje případnou pomoc v jídelně.
Ve Školníjídelněse Žák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem a respektuje
pokyny dohledu, vedoucí školníjidelny a kuchařek.
E. Zaměstnanci. cizí strávníci /důchodci. zaměstnanci do obědníku a cizí strávníci/
1) Zaměstnancům pracujícÍm v hlavním poměru nebo na zkrácený Úvazek je poskytována strava za
sníŽenou cenu, pokud jeho přítomnost v místě výkonu práce během této směny trvá aspoň 3 hodiny
denně. Pokud trvá méně neŽ 3 hodiny, hradÍ stravu v plné výšijako cizí strávník.

Z)Cizí strávníci odebírajídojídlonosičůa hradí hotově předem. Cizí strávníci, kteří se stravují v jídelně
v době od 10.30 _ 1'1.30 hodin hradí stravné hotově předem ve Školníjídelně.

F' Vnitřní režim školníiídelny
1) ŠkolnÍmstravováním se

rozumístravovacísluŽby pro děti, Žáky' zaměstnance a dalŠíosoby.

2) Účastníci stravování jsou Žáci a zaměstnanci Základní školy. Štotnijídelna poskytuje rovněŽ
stravovací sluŽby jiným právním subjektům (ZUŠVelké opatovice, Gerbrich s'r'o' Velké opatovice)'
3) DalŠímistrávníky jsou cizí strávníci.
4) Výdej obědů probíhá od 10.30 _ 13.50 hodin'

5) Výdej přesnídávek probíhá od 8'40
doplňkové činnosti.

-

9.55 hodin' Přesnídávky zajišt'uje Školníjídelna v rámci

q

Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru' ktený zajišt'uje pořádek a
bezpečnost během stravován í.

Žáci se chovají kultivovaně, ohleduplně a při jídle dbají na zachování kulturního prostředí, zásad
chování při stolování a zásad správné hygieny.

Strávníci před vydáním přiloŽí čip nebo čipovou kartu, která slouŽí k evidenci výdeje a rozlišení druhu
jídla. Strávník je povinen tento čip nebo Čipovou kartu nosit kaŽdý den ke stravování, v případě ztráty

musízakoupit nový.
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si před 1' vyučovací
Pověření Žáci každe třídy, která zajišt'uje vyzvednutí a rozdání přídavku oběda
základě jmenného
Na
pro
třídu.
svou
přídavkem
hodinou ve školní jí;;lríůvyzveoňou tranici s
někdo se Žáků
Pokud
přídavek
oběda.
Žáků-m
seznamu, ktený je v krabici víoŽen, rozdá obědvajicím
do krabic'_1
zpět
vrálí
Žáka
přídavek
tohoto
a
není ve škole, pověreňizáci jej vyznačído sezňamu
jídelny
do 9'50
j
do
školní
zpět
odevzdajÍ
zá*a
o
chybějícíh
Prázdnou krabici nebo krabici' prioavt<em
hodin vedoucí školníhostravování-

Stravu odhlašují rodiče Žáka

emailem(iidelna(Ezsvelkeo

den

předem, osob1ě' písemně,

telefonicky(516498938)'

jídelnu nevydává, jídb do
) a to do 14.15 hod' Strava se mimo

pouze v první den nemoci'
iiotonosiel rruize zak obdrŽet

V

případě,

kartu, je nutno tuto
Že Žák nebo zaměstnanci školy zapomenou -!i'o nebo Čipovou
stravování iňned při příchodu k okénku a zapsat se do deníku,

skuteČnost nahlásit vedoucí školního
Řt".y

i"

přihlášené stravy'
u okénka k dispozici. Čip slouŽí pouze pro evidenci

Neslouží k odhlašování obědů.

ochrana majetku školy
pouŽívaj í zarízeníškolní jídelny pouze za ÚČelem stravování.
Žacijsou poúinni šetřit zařízenía vybaveníjídelny'

l. Žaci

z.
jpersooi Žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce
3. ŠŘ;á" ná majetkrr školní jídelny, kterou
Žáka uhradit'

Pracovní doba zaměstnanců školní iídelny
Pracovnídoba vedoucíŠkolníjídelnya kuchařek po'

_

pá' 6'00 - 14'30 hod'

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

Jídelnílístek

s kuchařkami..Při sestavování
JÍdelní lístek pro ZŠsesiavuje vedoucl ŠkolnÍkuchyně ve spo-lupráci
racionální výŽivy' JídelníČek
podle
zásad
pravidel
a
jídelníholístku se postupuje'podle závazných
'ó
coŽ zajišt'uje pestrost jídel,
koše,
ptneni
spotřebního
je
na
ťiaz kla-den
obsahuje rozpis
tustonin, ryb a mléčných.výrobků. Při přípravě -jídel se střídají
e"rJŇá
dostatek ovoce, "r"rgáň.i
předem a je umístěn na webových
'"t"niny,
je
technologicke postupy. JÍdelníčeŘ sestavován vŽdy dvá týdny
jídeiny. Jídelníčekobsahuje rozpis alergenů- K jídlu
stránkách Školy a n" ná.těn"" pře'd vstupem do
nápoje, dŽus,
jsou podávány denně týto napoje (mléio' mlékó ochúcené,Čaje, minerálky, instantní
koše dle
je
podle
spotřebního
úvařeno
mošt nebo voda)' .riorá je uieéno Ř okamŽité spotřebě a
vyhláŠky 107/2005 Sb.
např.
Změny v jídelníčkusi školníjídel1a vyhrazuje v případě mimořádné'události,
jídelní
lÍstek'
surovin, změnit dle potřeby

při

nedodání

Přídavky a porce strávníků
sladké pokrmy, zeleninové saláty,
Strávník si můŽe přidat veškerépřílohy (knedlíky, nýŽi, těstoviny,
ovocné saláty a kompoty.
je stejná'
Váha masa u dospělých strávníku aŽákil {5 a více let

ul{rřl"ňD}rÍ

šror"*t
ť*řkd
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je stejná'
RovněŽ finančnÍnorma u těchto skupin strávníků

Hvqiena Provozu

mají
veŠkeých hygienických předpisů.'Všichni zaměstnanci
průběŽně
Provoz ve školníjídelněprobíhá při dodrŽování
Jsou
lékaře.
p'"""ňt'uni* p"'onriotam I sňluvního
zdravotní průkazy a podiobují se pravldelnv'
je
na Ěistotu
se Školnímstravováním. Hlavní důraz kladen
sáuvisí
seznamováni s veškeými předpisy, ktere
nádobí'
veŠkerého
a
pokrmů
óotĚu"v.n k pŤípravě a výdeji prostor kontaminaci tepelně
pracovních pto"n,
siravy a",zamezil Řriz'eňi
priprave
"tráj'n'i1"";1il1iil_l."iTt]ň
prr
postupy
Zaměstnancl musl dodrŽovat
výdejem stravy je
t.iói5i" po[rmů'pronJznJr<ontrolována. Před
zpracovanýcn poxrmň. nánéin vařeni i"
eiÁi j"zabráněnó poklesu pod stanovenou hodnotu'
tepIota opět změřen

",

Závěrečné ustanovení

Vnitřnířádškotníjídelnybylprojednánaschválenředitelkouškoly'

4'9' 2017
2018 a rušívnitřní řád školní jídelny vydaný dne
Vnitřní řád školní jídelny nabývá p|atnost 3'9.
Vnitřní řád je průběŽně aktualizován'

'

jídelny
Vypracovala: Jaroslava Kutějová, vedoucí školní
Velké opatovice dne 3.9' 201B

Jaroslava Kutějová
vedoucí ŠJ
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