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ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy – Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy
1. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Stachy
a podle kapacity také cizí strávníci.
2. Školní stravování se řídí Zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních
normativů na nákup surovin stanovených v příloze Vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním
stravování ve znění pozdějších předpisů.
3. Provoz školní jídelny se řídí také Vyhláškou č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných ve znění pozdějších předpisů a platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými
předpisy.
4. Informace o školní jídelně
Výdejní doba obědů je od 11.00 do 13:30 hod.
 Pro cizí strávníky je výdej 11.00-11.30 a 12.00-12.30 hod.
 Vydávání obědů pro žáky a učitele se řídí rozvrhem hodin.
Vzhledem ke změnám v provozu školy může být upraven i výdej obědů.
 Vydávání obědů v MŠ
odvoz do MŠ v 11:15 provozní zaměstnankyní MŠ ve várnicích uložených v hygienickém
kontejneru, vlastní vydávání v MŠ v 11:30 hod
5. Stanovení denní výše stravného:
 Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném
školním roce.
 Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
 Denní výše stravného dětí a žáků podle věku:
Děti do 6 let MŠ

Děti nad 6 let MŠ

Žáci 7-10 let ZŠ
Žáci 11-14 let ZŠ
Žáci 15 let a výše ZŠ

- přesnídávka 8,- Kč
- oběd 18,- Kč
- svačina 6,- Kč
- přesnídávka 8,- Kč
- oběd 21,- Kč
– svačina 6,- Kč
- svačina 12,- Kč
- oběd 21,- Kč
- svačina 12,- Kč
- oběd 25,- Kč
– svačina 12,- Kč
- oběd 29,- Kč

Výše stravného pro zaměstnance školy 29,- Kč
Výše stravného pro cizí strávníky 58,- Kč
6. Obědy se platí do 15. dne příslušného měsíce.
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7. Platbu je třeba uskutečnit vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.
Platbu stravného je nyní možné provézt:
 svolením k inkasu
 příkazem z účtu dle podkladů
 hotově v době provozu v kanceláři školní jídelny
8. Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ a děti MŠ podle §119 zákona 561/2004 (Školský zákon) nárok
pouze v době jejich pobytu ve škole a při školních akcích. Zakoupený oběd není možné přenést
na jiného strávníka/spolužáka, sourozence, rodiče. Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášený
oběd.
9. Oběd je možno přihlásit i odhlásit osobně nebo telefonicky na čísle 388 428543 u vedoucí
školní jídelny nejpozději předcházející den do 14,00 hod. (dětem do 10 let mohou oběd
odhlásit pouze zákonní zástupci). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout
do přinesených nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit. Obědy
do přinesených nádob je možné vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj. pouze první den
nemoci.
10. Žáci ZŠ a MŠ si mohou od druhého dne nemoci zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí
strávníky (58,-Kč).
11. Dohled v jídelně zajišťují vyučující a vychovatelka školní družiny, rozpis dohledů je vyvěšen
ve školní jídelně. Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí ŠJ, dozoru
a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly při stolování. Ředitel školy v případě závažného porušení vnitřního
řádu ŠJ může rozhodnout podle §31 Školského zákona o vyloučení žáka ze školského
zařízení.
12. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby/rozbité nádobí, rozlitý čaj atd. pomocná
kuchařka.
13. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s vedoucí kuchařkou podle zásad správné
výživy. Je sestavován vždy na celý týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně a v mateřské
škole.
14. Připomínky k jídelnímu lístku mohou strávníci sdělit vedoucí ŠJ a řediteli školy.

Pro všechny nepovolané osoby platí zákaz vstupu do prostoru
zařízení, kde se přímo zpracovávají potraviny!
Tento řád nahrazuje dokument z 1. 9. 2015.
Platnost: od 10. 11. 2016
Počet stran: 2
Ve Stachách 10. 11. 2016
Mgr. Monika Kotherová, DiS.
ředitelka školy
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