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Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny je zpracován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský
zákon) a v souladu s vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování, vyhláškou 137/2004
o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech
na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových.
Školní jídelna zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
1. Výdej obědů pro cizí strávníky ve školní jídelně je časově oddělen od žáků ZŠ,
výdejní doba obědů pro cizí strávníky je určena od 11.30 do 11.50 hod. Obědy je
možno si také nechat dovézt domů za příplatek. Rozvoz je zajištěn pracovníkem
školy v době od 11.45 – 12.15 hodin
2. Výdej obědů pro žáky a zaměstnance od 11.50 do 14.00 hod. Pokud je nutná
změna výdejný doby, např. vzhledem k provozním podmínkám jídelny nebo školy,
vedoucí ŠJ upozorní strávníky na tuto skutečnost předem na vývěsce.
3. Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně-výdejně. Pokud
závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto řádem, zejména pokud mu
bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování
vyloučen.
4. Žáci přicházejí do jídelny po poslední vyučovací hodině v doprovodu učitele. Jsou
přezuti, v čistém oblečení a po důkladném umytí rukou. Respektují pokyny
dozírajícího pedagoga.
5. Žáci se ve školní jídelně chovají ohleduplně k ostatním žákům, dodržují pravidla
slušného chování. Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany
žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství a násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a
potřebám provozu.
6. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny, nepoškozují vybavení
školní jídelny, neničí příbory ani nádobí. Je zakázáno vynášet příbory a nádobí. Škody
na majetku školní jídelny, kterou žák způsobí, je povinen jeho zákonný zástupce
uhradit.
7. Naplněné talíře a misky s jídlem přenášejí na tácku, který mají připraven u výdejního
okénka. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Po ukončení jídla si žáci
své použité nádobí odnesou k okénku určenému pro vrácení špinavého nádobí.
Příbory ukládají do připraveného košíku.
8. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při
stolování a odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
Dojde-li k potřísnění podlahy jídlem, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí
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procházejících žáků, a zajistí okamžitě uklizení plochy. Pedagogický dozor je
vykonáván dle rozpisu od 11:50 hodin do odchodu dětí do ŠD a šaten.
9. Dojde-li k úrazu, poskytne pedagog první pomoc, nahlásí úraz vedoucí školní jídelny
a provede se zápis do knihy úrazů ve sborovně, nahlásí úraz vedení školy a sdělí tuto
skutečnost zákonným zástupcům. Další úkony provádí vedení školy v souladu
s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě
úrazu zaměstnance
10. Odhlašování a přihlašování obědů je možné den předem do 14.00 hodin. Pouze
v pondělí je možno odhlásit stravu nejpozději do 7.00 hod. na tel. 553 650 902
kuchyň nebo 553 650 156 vedoucí ŠJ (možnost záznamníku). V době prázdnin
jsou žáci automaticky odhlášení (s výjimkou MŠ, kde je provoz zajištěn i
o prázdninách.)
11. V případě nemoci lze 1. den odnést oběd v jídlonosiči domů, další dny nemoci si musí
strávník obědy odhlásit. Po dobu nemoci nelze odebírat obědy za dotovanou
cenu! Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze v době, kdy jsou přítomni ve školním
zařízení. V případě, že žák nebude v průběhu své nepřítomnosti ve škole odhlášen
z obědů, bude mu v tyto dny dle §117 odst. 1 písm. b) a c) a §122, odst. 2 zákona
561/2004 Sb. školského zákona, účtována cena potravin včetně režií.
12. Pokud žák bude mít zájem v době nemoci obědy odebírat, musí tuto skutečnost
nahlásit u vedoucí jídelny, a ta mu zajistí stravování v plné výši, tj. 60,-- Kč.
13. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
14. Zaměstnanci školy se stravují rovněž ve školní jídelně. Jen ve výjimečných případech,
kdy jim časový rozvrh nebo jiné školní aktivity neumožní zkonzumovat oběd ve ŠJ,
mohou si po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ odnést jídlo v jídlonosiči. V době
nemoci nemají zaměstnanci školy nárok na dotovaný oběd.
15. Stravování zaměstnanců školy se řídí vyhláškou o závodním stravování.
16. Žáci se přihlašují na základě přihlášky ke stravování podepsané zákonným
zástupcem žáka. Svým podpisem zákonní zástupci zároveň souhlasí s vnitřním
řádem školní jídelny. Dále jsou předány zákonným zástupcům žáků informace
k úhradám stravného vč. sdělení č. účtu pro zajištění platby.
17. Při výdeji obědů se žáci prokazuji u výdejního okénka „Průkazkou strávníka“, kterou
jsou povinni nosit denně s sebou. V případě, že průkazku žák zapomene, omluví se u
vedoucí ŠJ do 10.00 hod., ta ověří, zda má v daný den oběd, a zajistí výdej stravy
v kuchyni. Pokud žák ztratí průkazku, bude mu první duplikát vystaven zdarma, za
další vystavení se platí poplatek 10,- Kč.
18. Placení stravného ve školní jídelně probíhá bezhotovostní platbou u peněžního
ústavu. Podrobné informace o čísle účtu a způsobu placení sdělí vedoucí ŠJ při
přihlašování dítěte. Vyúčtování stravného probíhá u zálohových plateb pololetně.
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Zálohy musí být připsány na účet ZŠ vždy k 17. dni příslušného měsíce. Při
hrazení stravného přes Českou spořitelnu je vyúčtování obědů prováděno měsíčně
inkasem, vždy k 17. dni daného měsíce. Přeplatky za stravné se vyúčtovávají 2x
ročně a to ke konci kalendářního roku a ke konci školního roku, zpět na příslušné
účty strávníků.
Podrobná kalkulace stravy podle věkových skupin strávníků je vyvěšena na nástěnce
v jídelně a webových stránkách školy.
V případě neuhrazení stravného v daném termínu budou rodiče o této skutečnosti
ihned informováni. Pokud nebude dlužná částka i přes toto upozornění
uhrazena, bude strávník okamžitě vyloučen ze školního stravování. Dlužnou
částku může pak ředitelství školy vymáhat soudní cestou.
19. Děti a žáci jsou zařazováni do věkové kategorie podle věku, kterého dosáhnou
v daném školním roce.
20. Jídelní lístek je sestavován v souladu s předpisy tak, aby složení stravy odpovídalo
stanoveným normám a spotřebnímu koši, technologii přípravy pokrmů. Jsou na něm
vyznačeny č. alergenů, které jsou v jídle obsaženy. Seznam alergenů je umístěn vedle
jídelníčku. Změna jídelníčku je vyhrazena a jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
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Vnitřní řád výdejny
1.

Strava se do výdejny MŠ dováží ze ZŠ Chuchelná, Komenského 186, kde sídlí
vývařovna stravy a to 2x denně autem v 8.00 a v 11.00 hod. v označených
termonádobkách štítkem s počtem porcí a druhem pokrmu.
Výdej dopoledních svačinek je určen v době od 9.00 – 9.30 hod.
Výdej obědů pro děti MŠ a zaměstnance MŠ je v době od 11.30 – 12.00 hod.
Výdej odpoledních svačinek je v době od 14.15 – 14.30 hod.
Dětem je během celého dne zajištěn pitný režim.
Jídelníček pro děti MŠ je vystavený na nástěnce v jednotlivých odděleních.
Pokud dítě onemocní, má nárok v prvním dni nemoci si stravu odnést domů.
Tyto obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 12.15 – 12.30. hod.
Výdej stravy zajišťuje pracovnice, která je proškolena z hygienických předpisů.

2.

Hygiena provozu ve školní jídelně a výdejně probíhá za dodržování veškerých
hygienických předpisů dle stanoveného sanitačního řádu. Všichni zaměstnanci mají
zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u
smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí
se školním stravováním.

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch,

strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého
nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat technologické postupy při přípravě a výdeji
pokrmů, zamezit křížení prostor a kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů.
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Čísla účtů pro zřízení trvalých příkazů na úhradu stravného:
Pro majitele účtů u bank, kteří budou své zálohy zasílat na účet ZŠ Chuchelná,
je č. účtu: 35-1850414319/0800 (variabilní symbol se neuvádí) do zprávy pro
příjemce se uvede jméno strávníka.

Pro majitele účtů u České spořitelny je k 1. 9. 2018 nový účet:
Pro děti v MŠ i žáky ZŠ je stejný účet č.: 35-1850414319/0800.
Vyúčtování stravného u ČS.spořitelny probíhá měsíčně inkasem,
proto je nutné si zřídit souhlas s inkasem k výše uvedenému č. účtu.

Ceny stravného pro žáky ZŠ k 1. březnu 2018

I. kategorie
(7 – 10 let)
II. kategorie
(11 - 14 let)
III. kategorie
(15 a více let)

Cena obědu

Cena obědu v nepřítomnosti

24,-- Kč

57,- Kč

26,-- Kč

59,- Kč

27,-- Kč

60,- Kč

Ceny stravného pro děti MŠ k 1. březnu 2018
Svačina
dopolední

Oběd

Svačina
odpolední

Oběd v
nepřítomnosti

I. kategorie do 6 let

7,- Kč

19,- Kč

7,- Kč

52,- Kč

II. kategorie nad 6 let

7,- Kč

20,- Kč

7,- Kč

53,- Kč

(věcná režie = 7,10 Kč, mzdová režie = 25,50 Kč, zisková přirážka = 0,40 Kč)

V Chuchelné 1. 9. 2018

Poštulková Miluše
vedoucí ŠJ
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PŘÍLOHA č. 1 Kalkulace stravného

Ceny stravného pro žáky ZŠ k 1. březnu 2019

I. kategorie
(7 – 10 let)
II. kategorie
(11 - 14 let)
III. kategorie
(15 a více let)

Cena obědu

Cena obědu v nepřítomnosti

25,-- Kč

60,- Kč

27,-- Kč

62,- Kč

28,-- Kč

63,- Kč

Ceny stravného pro děti MŠ k 1. březnu 2019
Svačina
dopolední

Oběd

Svačina
odpolední

Oběd v
nepřítomnosti

I. kategorie do 6 let

7,- Kč

20,- Kč

7,- Kč

55,- Kč

II. kategorie nad 6 let

7,- Kč

21,- Kč

7,- Kč

56,- Kč

(věcná režie = 6,70 Kč, mzdová režie = 28,80 Kč, zisková přirážka = 0,30 Kč)

V Chuchelné 22. 2. 2019

Poštulková Miluše
vedoucí ŠJ
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