PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
_________________________________________________
Vyplývá z vyhlášek ministerstva školství 107/2005 Sb. o školním stravování a
vyhlášek ministerstva zdravotnictví 108/2001 Sb.602/2006 a jejich novel
Vstup do školní jídelny je umoţněn ţákům od 7,00 hod do 7,30 hod. V této době vybraní ţáci chodí
pro várnice s čajem na pitný reţim do Základní školy. Vrací je zpět v 11,00 hod.
Pro veřejnost je vstup do jídelny umoţněn vchodem z Hýblovy ulice od 11,00 do 13,30 hod.V jídelně
mají strávníci moţnost odloţení kabátů na věšáky.Ţáci vstupují do jídelny v doprovodu
pedagogů,přezutí a řídí se pokyny dozoru vedoucí ŠJ a hl.kuchařky.V jídelně jsou povinni se chovat
při stravování ohleduplně,v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.(Školský
zákon 561/2004 §31 odst.3 )

Jídlo nevynášejí ze školní jídelny s výjimkou ovoce a balených potravin.
Výdejní doba ŠJ je od 11,00 do 13,30 hod.Dle vyhlášky108/2001Sb §16 odst.4 je pro cizí strávníky
vyhrazena doba stravování od 11,00 do 11,30 hod. Cizí strávníci mohou odebrat jídlo i do
jídlonosiče,který bude během dopoledne do 10,00 hod na vyčleněném místě. Naplněný si ho mohou
vyzvednout od 11,00 tamtéţ.Pravidla pro výdej do jídlonosičů jsou v místnosti vydávací nebo na
internetových stránkách školy v sekci školní jídelna.
Zákon 561/2004 Sb umoţňuje strávníkům stravovat se pouze v době jejich pobytu ve škole a pouze ve
školní jídelně.Ve výjimečném případě lze vzít jídlo do jídlonosiče(1.den nemoci,sportovní
zápas,mimořádný odjezd..)Druhý a další dny nemoci se ţáci odhlašují ze stravy.Pokud není vyučování
a školní druţina má provoz (prázdniny,řed.volno..)ţáci v druţině mají po přihlášení oběd za plnou
cenu -(potraviny,reţije,mzdy),jelikoţ druţina je zájmové zařízení pro děti.V době školního vyučování
hradí děti pouze náklady na potraviny. Zaměstnanci školy mají nárok na dotovaný oběd pouze
pokud jsou v práci a odpracují nejméně 3 hodiny denně. Vyhl.84/2005.

Odhlašování stravy:
Odhlášky se přijímají telefonicky nebo osobně den předem. Ve vyjimečných případech
týţ den do 7,00 hod.Později je jiţ rozvařeno a pro oběd je nutno si přijít nebo propadá ve prospěch
ostatních strávníků.Kdyţ je ţák odhlášen od –do je automaticky následující školní den přihlášen ke
stravování.Odhlášení ve škole nefunguje automaticky do školní jídelny. V době
vánočních,velikonočních ,podzimních jarních,letních prázdnin, ředitelského volna ,školních výletů
lyţařských kurzů a školy v přírodě jsou ţáci ,kteří se stravují odhlášeni. Na vše ostatní se musí
individuálně odhlásit.Pokud druhý den nepřítomnosti dítěte ve škole rodič neodhlásí stravu,můţe být
úhrada oběda vymáhána v plné výši (potraviny + reţije + mzdy).

Placení stravného:
Placení stravného probíhá třemi způsoby. Zálohovou platbou z účtu,sloţenkou a při malých částkách
v hotovosti. Platba je vţdy na ten měsíc,který probíhá.

Při nezaplacení stravného do 20. v měsíci,nebude strávníkovi následující měsíc vydán
oběd aţ do úhrady dluţné částky .Kaţdý strávník(zákonný zástupce) stvrzuje svým podpisem na
přihlášce,ţe bude včas hradit stravné. Tímto se zavazuje,pokud nebude stravné zaplaceno,můţe být po
několikerém písemném upomínání vymáháno přes MěÚ a poté soudní cestou.
Připomínky k pokrmům hlásí strávníci vedoucí ŠJ ,nebo dozorujícímu pedagogovi.
Technické nebo hygienické závady řeší s vedoucí ŠJ. Úraz nebo nevolnost hlásí
taktéţ dozoru nebo ved.ŠJ.
Mimořádný úklid během výdejní doby(rozbité nádobí,rozlitý čaj)zajišťují pracovníci
školní jídelny.
Připomínky a dotazy ohledně školního stravování projednává vedoucí jídelny nebo
ředitel školy.
Strávníci mají moţnost seznámit se s jídelním lístkem na kaţdém patře budovy školy,
u vchodových dveří do školy ,ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.
Provozní řád je vystaven v ŠJ a v MŠ .
Jana Menšíková ved.ŠJ

