Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

1) Úvodní ustanovení :
- veškeré služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace
- stravování je zajišťováno do výše cílové kapacity ŠJ
- za organizaci stravování zodpovídá vedoucí školní jídelny
Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.490/2000 Sb., nařízením EU
č.852/2004 Sb. dále právním předpisem č. 602/2006 Sb., kterým se mění prováděcí vyhláška
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy,
které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí
vyhláškou č.107/2005 Sb., novelizovanou vyhláškou č.107/2008 Sb., kde jsou zakotvené
výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.
Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb.
(novelizovanou předpisem č.94/ 2006 Sb. a předpisem č.17/2008 Sb.) o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými
celky.
Od 1.10.2014 je nabízená bezlepková strava pro děti i dospělé /bližší informace u vedoucího ŠJ./
2) Organizace stravování
Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11,35 do 14,10 hodin
(pokud není v mimořádných případech oznámeno jinak).
Od 11,35 do 11,45 a od 14,00 do 14,10 hodin se vydávají u okénka obědy do jídlonosičů pro
cizí strávníky a žáky, kteří jsou první den nemocní. V době od 11,45-14,00 hod. je možno
oběd do jídlonosiče vyzvednout po celou dobu výdeje na vyhrazeném místě.
Od 11,45 do 14,00 hodin se vydávají obědy ostatním strávníkům.
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Hodnota stravenek:
Strávníci 6 – 10 let:
Strávníci 11 – 14 let:
Strávníci 15 let a výše:

oběd
22,- Kč
25,- Kč
28,- Kč

Zaměstnanci:
Identifikační čip:

33,- Kč
115,- Kč

bezlepkový oběd
32,- Kč
při neoprávněném odběru v době
35,- Kč
+ nepřítomnosti ve škole doplatek
38,- Kč
režijních nákladů ve výši 36,-Kč
48,-Kč

Platba stravného je prováděna dvěma způsoby:
a) inkasem z účtu
b) v hotovosti u vedoucí ŠJ ( jen ve výjimečných případech )

3) Platba inkasem
Pro platbu inkasem si strávníci vyzvednou u vedoucí ŠJ pokyn pro zřízení inkasa ve prospěch
účtu 34736761 / 0100,
variabilní symbol = 2111+evidenční číslo žáka,
konstantní symbol 308.
Inkaso musí být nastaveno na 15. den v měsíci na platbu stravného následujícího měsíce. Na
základě bankovního výpisu bude strávník přihlášen ke stravě na všechny dny školního
vyučování. Absenci žáků na následující den rodiče hlásí vedoucímu ŠJ nejpozději do 14
hodin.
Doporučená výše inkasního příkazu:
žáci I. kategorie - 550,- Kč / 1 měsíc
žáci II. kategorie - 600.- Kč / 1 měsíc
žáci III. kategorie - 700.- Kč / 1 měsíc
zaměstnanci
- 700,- Kč/ 1 měsíc

bezlep.dieta
750,- Kč
850,- Kč
950,- Kč
950,- Kč

Vyúčtování přeplatků je prováděno 1x ročně, a to po ukončení měsíce června.
Při ukončení stravování bude přeplatek následně vrácen na účet.
4) Hotovostní platba
Platba stravného v hotovosti na následující měsíc probíhá dva poslední dny školního
vyučování předešlého měsíce v době od 7,00–15,00 hod. Další dny v době od 7– 8 hod.
a od 13,00-14,00 hod. na následující den.
Platba stravného se provádí pouze ve výjimečných případech ve dnech školního vyučování.
Výjimkou je měsíc srpen, kdy je možnost provést platby již poslední dva pracovní dny v době
od 7,00-15,00 hodin. Při platbě stravného v hotovosti nebude strávník automaticky přihlášen
na následující měsíc, i když v daném měsíci mu vznikl přeplatek. Strávník se musí na každý
měsíc přihlásit znovu.
Platbu stravného je nutné zaplatit na celé období tzn. na celý kalendářní měsíc.
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5) Přihlašování a odhlašování strávníků
Přihlášky a odhlášky stravy strávníci provádějí sami formou internetu, na tel. na č. 733701621
nebo emailem jidelnazsprovaznicka@seznam.cz na následující den nejpozději do 14,00 hod.
dne předcházejícího.
Každému strávníkovi je přidělen kód a heslo, kterým se přihlašuje na naše internetové
stránky www.strava.cz. Aplikaci Strava.cz si můžete stáhnout z Obchod Play.
Dle zákona č.561/2004 Sb. §119 o předškolním, základním, středním , vyšším odborném
a jiném vzdělávání se mohou žáci stravovat pouze ve dnech pobytu ve škole.
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. § 4 bod 9 se první den neplánované nepřítomnosti žáka považuje
pro účely této vyhlášky za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
Pokud nedojde k odhlášení stravy v následujících dnech nepřítomnosti žáka, bude v souladu s
touto vyhláškou žáku účtován doplatek režijních nákladů ve výši 36,-Kč/den v následujícím
měsíci, který bude vyúčtován z přeplatků stravného.
Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance organizace), má (dle vyhlášky
84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky § 3 odst. 3) nárok na závodní stravování, pokud v
daný den v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě odpracují alespoň 3 hodiny,
jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda (viz. ceník - cizí strávníci).
Výdej stravy je prováděn pomocí bezkontaktních identifikačních čipů. Pokud žák zapomene
čip, nahlásí toto vedoucí ŠJ, která mu zajistí náhradní doklad k výdeji stravy.
Čipy jsou nevratné, zůstávají strávníkům. V průběhu školního roku se vyměňují pouze
nefunkční, nepoškozené čipy.
6) Povinnosti stravujících se ve školní jídelně:
- vstup strávníků do prostor jídelny je dovolen jen v příslušné provozní době
- nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán.
- aktovky ukládají na určené místo, bundy, kabáty aj. musí být pověšeny
- k výdejnímu okýnku postupují žáci v řadě
- na výdejním místě se prokáží čipem a odeberou jídlo
- nápoje mají samoobslužné výdejní místo
- zachovávají kulturu stolování, neplýtvají jídlem a dbají o čistotu stolu
- ovoce, moučníky aj. žáci nevynášejí z jídelny ven
- po konzumaci strávník odnese použité nádobí do odkládacího vozíku
- obaly a slupky z ovoce vhodí do určené nádoby na odpad
Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají klid, osobní
bezpečnost, hygienu stravování.
Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly....) v provozní době zajišťují v jídelně
pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dohlížejících zaměstnanců.
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7) Dohled v jídelně
Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy v době od 11,45hod.
do odchodu posledního strávníka dle rozpisu a pokynů ředitelky školy.
Při mimořádné změně výuky (jednorázově zvýšený počet žáků) zajišťuje ředitelka školy
zesílený a prodloužený dohled.
Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování.
Ztráty nahlásí žáci ihned pedagogickému pracovníkovi.
Žáci navštěvující ŠD přicházejí a odcházejí dle pokynů vychovatelek ŠD.
Připomínky ke stravování lze sdělit ředitelce školy a vedoucímu školní jídelny.
Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen ji nahradit.
V případě opakovaného nedodržování tohoto vnitřního řádu, má ředitelka školy právo
vyloučit strávníka ze stravování.
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance organizace i účastníky
stravování.

Účinnost od 20.10. 2019

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
………………………….
ředitelka školy

Marcela Holaňová
……………………………..
vedoucí školní jídelny
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