VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
ZŠ SKUTEČ A ZŠ ŽĎÁREC
Adresa: Školní jídelna Skuteč, okres Chrudim
Osady Ležáků 892
539 73 Skuteč
Tel. 469350382 , 731557465, email kancelar@jidelna-skutec.cz, www.jidelna-skutec
Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2008 Sb.vyhl.84/2005 a
hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001a nař.852/2004.vyhl.602/2006
STRAVNÉ
Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny č.78-8 179 370 277/0100 v KB pokladní
složenkou nebo trvalým příkazem z vlastního účtu, případně poštovní složenkou. Způsob
platby musí být dohodnut s vedoucí jídelny. Stravné musí být zaplaceno předem vždy do 5.
dne v měsíci (např. stravné za měsíc září musí být převedeno na účet ŠJ do 5.září).
Každé dítě má nárok na školní stravování a rodiče mají povinnost stravování včas zaplatit.
Pokud nebude stravné opakovaně zaplaceno včas, bude strávník ze stravování vyloučen-zákon
561/2004 Sb. § 35.
Závodní stravování zaměstnanců škol bude hrazeno po uzavření měsíce fakturou za skutečně
odebrané obědy organizacemi na účet školní jídelny.
Cizí strávníci uhradí stravné předem hotovostně u ředitelky školní jídelny.
VÝŠE STRAVNÉHO
Strávníci 7 - 10 let
Strávníci 11 - 14 let
Strávníci 15 a více let

platba
23,25,26,-

fin.norma
23,25,26,-

měsíční platba
500,- Kč
550,- Kč
570,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
uvedeného věku, to je od 1.9.do 31.8.- vyhl.č.107/2008 Sb.
Pracovníci ZŠ Kom.
Pracovníci ZŠ Smet.
Pracovníci ZŠ a MŠ Žďárec
Pracovníci MŠ Osady
Cizí strávníci

48,48,48,48,62,-

26,26,26,26,28,-

( 22,- režie )
( 22,- režie )
( 22,- režie )
( 22,- režie )
( 22,- + 11,- režie + 1,- zisk )

VÝDEJ OBĚDŮ

11.30 - 13.45 hodin (dle rozvrhu škol)
11.15 - odběr do termoboxů ZŠ Žďárec-převezme
pracovnice ZŠ Žďárec

Výdej pro cizí strávníky

11.00 - 11.30 hodin

Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě, bez skladování.
ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB !

Při výdeji obědů musí mít každý strávník čip, který zakoupí v kanceláři ŠJ za 110,- Kč. Platba
čipu je zálohová, která bude po ukončení stravování vrácena. Při poškození čipu strávníkem
se záloha nevrací. Ztrátu čipu musí strávník nahlásit a koupit nový. Čip je použitelný pro
devítiletou školní docházku.
Zapomenutí čipu nahlásí strávník dozoru jídelny, který zjistí a nahlásí paní kuchařce potřebné
údaje k vydání obědu.
VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO V ČERVENCI, SRPNU
Na požádání v kanceláři ŠJ je možné vystavit výpis účtovaných obědů za požadované období.
a) Zůstatek peněz nad měsíční platbu stravného se vrací zpět na účet strávníka, zbylý
přeplatek se automaticky převádí na další školní rok.
b) Z důvodu ukončení stravování nebo stěhování požádejte o vrácení přeplatku zpět na účet
strávníka.
Školní jídelna poskytuje dietní stravování dle Vyhlášky 17/2015 Sb. Odborným garantem je
nutriční terapeut paní Bednaříková.
PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK
Každý strávník je přihlášen k obědu č.1. Pokud chcete oběd odhlásit nebo přeobjednat
na oběd č.2, musíte tak učinit den předem do 13.30 hod!!!!!!!!!!!!!
Pokud u obědu č. 2 nepřesáhne počet 20 strávníků, oběd se nevaří a automaticky jsou
strávníci přihlášeni na oběd č.1!!!!
Můžete odhlašovat na PC ve ŠJ nebo přes internet.
Pro ZŠ Žďárec zůstává odhlašování u paní ředitelky ŠJ.
Ukončení stravování je třeba ihned nahlásit v kanceláři ŠJ.
V době nemoci má strávník nárok na oběd pouze první den /dle vyhl. č 107/2008 Sb./, oběd je
možné odebrat do jídlonosiče. V době nemoci je povinností rodičů obědy odhlásit, neodhlášené propadají podle zák. 561/2004Sb.
Žáci mají nárok na školní stravování dle § 122 odst. 2 školského zákona pouze v době jejich
pobytu ve škole a první den omluvené nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování mají nárok
pouze za cenu 62,- Kč, jako cizí strávník.
Toto stravování je dotované, děti platí pouze náklady na potraviny. Žáci, kteří jsou v družině
v době ředitelského volna, nepobývají ani ve škole ani ve školských zařízeních vymezených
školským zákonem (školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání-§119
školského zákona) nemají nárok na školní stravování.
PRÁZDNINY
Jsou trvale odhlášeni všichni strávníci.
Školy v přírodě, výlety a ostatní školní akce si musí každý odhlásit sám!
JÍDELNÍ LÍSTEK a ostatní informace jsou vyvěšeny ve školní jídelně a na webových
stránkách ŠJ. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy, výživovými normami a
spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky č.107/2008 Sb.

Do prostor školní jídelny vstupují pouze strávníci, kteří jdou na oběd, doprovázející osoby
počkají v šatně školní jídelny.
ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Žáci si v šatně odloží tašky a svršky na věšáky a lavice. Jídelna neručí strávníkům za cennosti
odložené v prostorách šatny a jídelny.
V jídelně si strávník vezme tác a příbor, který je umístěn na pojízdném zásobníku. U
výdejního okénka po identifikaci čipem si vyzvedne od paní kuchařky polévku a oběd. Poté
pokračuje k ovocnému a salátovému pultu, kde si sám odebere porci zeleniny, popř. ovoce do
připravených misek. Na konci výdeje si naleje pití do skleniček, které jsou umístěny na pultě.
Použité nádobí strávník odnese na tácu do stojanů na špinavé nádobí.
Případné obaly se házejí do odpadkového koše.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky ŠJ, dozoru a kuchařek.
Při stravování se strávník chová ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly stolování.
Strávníci úmyslně nepoškozují zařízení a vybavení školní jídelny. Chovají se tak, aby
nezpůsobili úraz sobě nebo jiné osobě.
Strávníci jsou povinni nahlásit ředitelce, dozoru nebo jakémukoli zaměstnanci školní jídelny
výskyt šikany, vandalismu, brutality, rasismu nebo kriminality.
Mimořádný úklid během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj/ zajišťuje dozor.
Dozor /zaměstnanec ŠJ/ zodpovídá za plynulý provoz v jídelně.
Zaměstnanci a strávníci budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování
nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná zvířata a kouřit.
Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru
jídelny nebo ředitelce ŠJ.
Strávníci mohou být vyloučeni ze stravování v případě opakovaného porušování Vnitřního
řádu školní jídelny a nerespektování pokynů dozoru §31 odst.2 zákona č. 561.
Vnitřní řád ŠJ je vyvěšen na nástěnce v jídelně, v kanceláři a na webových stránkách školní
jídelny.
Tento řád nabývá platnosti 3.9.2018.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Skuteč 3.9.2018

přijímá O. Řezníčková - ředitelka školní jídelny.

