
Vnitřní řád školní iídelnv
Vnitřní řád školníjídelny ZS Velké opatovice,
příspěvková organizace, Pod StráŽnicí 499

A. Úvodní ustanovení

Stravováníse řídívyhláškou 1a712005 Sb. o školním stravovánía zákonem 5ďl2a04 Sb. o předškolnlím

, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.
Vnitřní řád je platný od 1.9. 2a20.

B. Práva a povinnostižáků

Šxotnijídelna zajišťuje stravováníjen ve dnech školního vyučování.

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

Žáci se chovají kultivovaně, ohleduplně a přijídle dbají na zachování kulturního prostředí, zásad chování
při stolovánía zásad správné hygieny'

Dohled určuje 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 kaÉu'

Do školníjídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují /výjimku tvoří dohled/.

Jídlo ani nádobí se ze školníjídelny nevynáší'

KaŽdý Žák vyplní a odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem. Provozní řád
SJ je k dispozici na wWW stránkách školy.

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

c. Práva a povinnosti zákonnÝch zástupců žáků

Stravu odhlašujírodiče Žáka nejméně den předem, osobně, písemně, telefonicky (na čísle 516498938)'
emailem (iidelna@zsvelkeopatovice.cz) a to do 14.15 hod.
Při ztrátě karty nebo čipu je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost vedoucí školníjídelny a zakoupit
si kartu nebo čip nový' Při zapomenutí karty nebo čipu se strávník zapíše do deníku a vyčká pokynu
kuchařky k odběru jídla. Cena čipu je 115 Kč'
Vydat oběd jednotlivci nebo skupině mimo výdejovou dobu je moŽné po předchozí domluvě s vedoucí
školníjídelny'
Příspěvky na stravováníse platíformou inkasa z účtu zákonného zástupce vŽdy k 15. dni v měsíci za
skutečně odebranou stravu nebo hotově předem. KaŽdou změnu je nutno hlásit vedoucí školníjídelny.
Strávníkům, kterým neproběhla inkasní platba musí zaplatit stravné hotově ve školníjídelně u vedoucí
stravování.

Zákonní zástupci ŽákŮ hradí příspěvek za školní stravování ve výši:

- žák od 7 do 10 let cena oběda 22 Kč
- žák od 11 do 14 let cena oběda 24Kč
- Žák nad 15 let cena oběda 26 Kč

cena přesnídávky je jednotná 10 Kč



První den nepřítomnosti žáka lze oběd vydat do jídlonosiče viz $ 4 odst. 9 vyhl. č. 1a7no03 o školním
stravování. Výdej do jídlonosiče pouze vdobě od 1'1.00 _ 11.15 hodin, od 12.15 - 12.30 hodin a od
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 doúčtována v plné výši. odhlášení stravy na delší dobu
například na dobu neurčitou je třeba podat písemně zákonným zástupcem dítěte u vedoucí stravování.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají. ó

Zákonný zástupce má dále povinnost dodÉovat pravidla plateb stravného.

D. Pravidla vzáiemných vztahů mezižákv a pedaoogickÝmi pracovníkv

Pracovník vykonávající dohled nad Žáky ve školní jídelně vydává Žákům takové pokyny, které souvisí s
plněním vnitřního řádu školníjídelny (zajištění bezpečnosti a nezbýných organizačních opatření). Po
celou dobu je přítomen ve školníjídelně a věnuje se Žákům. Dohled končí dle rozpisu nebo odchodem
posledního žáka z jídelny. Také určuje pořadí žákŮ a tříd při nástupu na jídlo, řeší přestupky proti chování
dle uváŽení a organizuje případnou pomoc v jídelně.

Ve školníjídelně se žák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem a respektuje
pokyny dohledu, vedoucí školníjídelny a kuchařek'

E. Zaměstnanci. cizí strávníci ldůchodci. 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 cizístrávník.

Z)Cizí strávníci odebírají do jídlonosičů a hradí hotově předem. Cizí strávníci, kteří se stravují v jídeině
v době od 10.30 * 11.00 hodin hradí stravné hotově předem ve školníjídelně'

Cena oběda ie 57 Kč a ie poskvtován v rámci DČ.

F. Vnitřní režim školníiíde|nv

1) Školním stravováním se rozumí stravovací sluŽby pro děti, Žáky, zaměstnance a další osoby.

2) Úóastníci stravování jsou Žáci a zaměstnanci Základní školy' Škotní jídelna poskytuje rovněŽ
stravovací sluŽby jiným právním subjektům (ZUŠ Velké opatovice' Gerbrich š.r.o Velkó opatovice).

3) Dalšími strávníky jsou cizí strávníci.

a) Výdejobědů probÍhá od 10.30 - 13.50 hodin.

5) Výdej přesnídávek probíhá od 8.40 - 9.55 hodin' Přesnídávky zajišt'uje školní jídelna v rámci
doplňkové činnosti.

q Žáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek a
bezpečnost během stravován í.

Žáci se chovají kultivovaně, ohleduplně a přijídle 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 rozlišenídruhu
jídla' Strávník je povinen tento čip nebo čipovou kartu nosit kaŽdý den ke stravování, v případě ztráty
musízakoupit nový.



Pověření Žáci kaŽdé třídy, která zajišťuje vyzvednutí a rozdání přídavku oběda si před 1' vyučovací
hodinou ve školníjídelně vyzvednou krabici s přídavkem pro svou třídu' Na základě jmenného seznamU,
který je v krabici vloŽen, rozdá obědvajícím žákům přídavek oběda' Pokud někdo se Žáků neníve škole,
pověření žáci jej vyznačí do seznamu a přídavek tohoto Žáka vrátízpět do krabice. Prázdnou krabici
nebo krabici s přídavkem chybějícího žáka odevzdají zpět do školní jídelny do g.50 hodin vedoucí
školního stravování.

Stravu odhlašují rodiče Žáka den předem, osobně, písemně' telefonicky(Sl6498938),
emailem(jidelna@zsvelkeopatovice.cz) a to do 14'15 hod. Strava se mimo jídelnu nevydává, jídlo do
jídlonosiče můŽe Žák obdrŽet pouze v prvníden nemoci. ó

Nošení čipu čičipové kartv ie povinné. Cena čipu ie 115 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 dostane náhradní stravenku, kterou
odevzdá u výdejního okénka paníkuchařce. Cip slouŽípouze pro evidenci přihlášené stravy'

Neslouží k odhlašováni obědů.

ochrana maietku školv

l . Žaci pouŽívají zaťízení školn í jídelny pouze za účelem stravován í.
2. Záci jsou povinni šetřit zařízení a vybaveníjídelny.
3. Skodu na majetku školníjídelny, kterou způsobí Žák z nedba|osti, je povinen zákonný zástupce Žáka
uhradit.

Pracovní doba zaměstnanců školní iídelnv

Pracovní doba vedoucí školníjídelny a kuchařek po. - pá. 6.00 _ 14'30 hod.

Stravování v době ředitelského volna a nemoci

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 pravidel a podle zásad racionální výživy. Jídelníček
obsahuje rozpis alergenů. Důraz je kladen na plnění spotřebního koše, coŽ zajišt'uje pestrost 1'ídel,
dostatek ovoce, čerstvé zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků. Při přípravě jídel se střídají
technologické postupy. Jídelníček je sestavován vŽdy dva týdny předem a je umístěn na webových
stránkách školy a na nástěnce před vstupem do jídelny' Jídelníček obsahuje rozpis alergenů. K jídlu
jsou podávány denně tyto nápoje (mléko, mléko ochucené, čaje, minerálky, instantní nápoje, dŽus,
mošt nebo voda). Jídlo je určeno k okamŽité spotřebě a je uvařeno podle spotřebního koše dle vyhlášky
1 07/2005 Sb.

Změny v jídelníčku si školníjídelna vyhrazuje v případě mimořádné události, např. při nedodánísurovin,
změnit dle potřeby jídelní lístek.

Přídavkv a porce strávníků

Strávník si můŽe přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýŽi, těstoviny, sladké pokrmy, zeleninové saláý,
ovocné saláty a kompoty'

Váha masa u zarněstnanců a žáků 15 a více let je stejná.



RovněŽ finanční norma u těchto skupin strávníků je stejná'

Hvoiena provozu

Provoz ve školní jídelně plobíhá při dodrŽování veškeých hygienických předpisů. Všichni zaměstnanci mají
zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběŽně
seznamování s veškeými předpisy, které souvisí se školním stravováním. Hlavní důraz je kladen na iistotu
pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a uýdeji pokrmů a veškerého nádóbí.
Zaměstnanci musí dodÉovat postupy při přípravě stravy a zamezit kříŽení prostor kontaminaci tepelně
zpracovaných pokrmŮ' Během vaření je teplota pokrmů průběŽně kontrolována' Před výdejem stravy je teplota
opět změřena, čírnž je zabráněno poklesu pod stanovenou hodnotu.

Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelkou školy.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnost 'l.9.2020 a ruší vnitřní řád školní jídelny vydaný dne 1.9. 20í9'
Vnitřní řád je průběŽně aKualizován.

Vypracovala: Jaroslava Kutějová, vedoucí školní jídelny

Velké opatovice dne 1.g.2a2o
Základní škola Velké Opatovlce,

příspěvková organizace
Pod strážpicí 499
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