Základní škola, Žacléř, okres Trutnov
IČO: 709 88 021

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
účinnost od 1. 9. 2011
Vyplývá z:
Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon)
Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování – ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování – ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP – ve znění pozdějších předpisů
Platných hygienických předpisů aj. předpisů k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin

Organizace provozu:
Školní jídelna Základní školy, Žacléř, okres Trutnov (dále jen ZŠ Žacléř) zajišťuje stravování pro:
- žáky školy – hlavní činnost
- zaměstnance školy – hlavní činnost
- cizí strávníky
- mimořádné stravování (akce) dle rozhodnutí ředitele školy
Ve dnech školního vyučování jsou připravovány obědy pro všechny strávníky. Jídelníček je sestavován podle
zásad správné výživy a dodržování výživových norem dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.
Jídlo je konzumováno ve školní jídelně, výjimku tvoří cizí strávníci, kteří mají povolen odnos oběda ve vlastních
nádobách za plnou cenu a dle vypracovaného provozního řádu pro odebírání do jídlonosičů.
Obědy se vydávají:
pro cizí strávníky od 11,00 do 13,50 hodin
pro žáky a zaměstnance školy od 11,30 do 13,50 hodin
Odhlášení strávníků:
Stravu lze odhlásit do 14,00 hodin na příští den na tel: 499 876 159
Neodhlášená nebo neodebraná strava se stává stravou spotřebovanou, za kterou se neposkytuje věcná ani finanční
náhrada.
Při výletech organizovaných školou a trvající déle, než je výdejní doba ŠJ, nemá žák ani doprovod nárok na
dotovanou stravu, neboť se nejedná o nepředvídanou nepřítomnost (např. z důvodu nemoci)
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Způsob platby stravného:
inkasem z účtu: strávník, anebo jeho zákonný zástupce si ve své bance „povolí inkaso“ k účtu ŠJ:
197439411/0600
Tímto je žák nebo zaměstnanec automaticky přihlašován k odebírání stravy pro následující měsíce.
v hotovosti: každý žák nebo zaměstnanec má právo odebrat jeden oběd denně, proto si může libovolně přihlašovat
stravu u vedoucí školní jídelny, a to vždy dopředu. Platba se provádí ihned v plné výši ceny přihlášených obědů.
STRAVU NELZE PLATIT ZPĚTNĚ.
Ostatní společná ustanovení:
Chování strávníků:
Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním a jsou povinni
respektovat příkazy pedagogického dohledu. Strávníci jsou povinni nosit s sebou čip, kterým se identifikují na
snímačích pro odběr stravy.
Identifikační čip je nutné zakoupit za cenu 115,- Kč, po ukončení stravování lze čip vrátit a bude mu tato částka
vrácena.
Vracení přeplatků:
Přeplatky za odhlášenou stravu se vyplácí pouze v hotovosti u VŠJ, a to strávníkům, kteří ukončili povinnou školní
docházku, nebo stravování ve ŠJ. Ostatním strávníkům se přeplatky převádějí do dalších období.
Odhlášení stravy:
Obědy je možné odhlásit do 14,00 hodin na den následující na výše uvedeném tel. čísle.
Od druhého dne nepřítomnosti je povinností strávníka obědy odhlásit, protože nemá nárok na dotovanou
(sníženou) cenu. Pro jídelnu se stává cizím strávníkem a musí se mu účtovat plná cena oběda (dle vyhlášky
č. 107/2005 Sb. – nejedná se již o školní stravování).
Zaměstnanci školy:
Zaměstnancům je poskytováno závodní stravování podle § 33b) Zákona č. 250/2000 Sb. Cena je stanovena
v souladu s Vyhl. č. 84/2005 Sb. – o nákladech závodního stravování, dále pak Vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP.
Oběd za sníženou cenu náleží pouze zaměstnancům, kteří během jedné směny odpracují minimálně 3 hodiny. Za
dobu nemoci, studijního aj. volna, služební cesty a dovolené, se závodní stravování neposkytuje.
Cizí strávníci:
Cizí strávníci hradí vždy plnou cenu oběda podle platné kalkulace. Hradí se vždy předem v hotovosti.
Ceny obědů: (od 1. prosince 2013)
žáci 7 – 10 let
žáci 11 – 14 let
žáci 15 let a více
zaměstnanci:
cizí:

22,- Kč
24,- Kč
26,- Kč
26,- Kč
47,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Školním rokem se rozumí: od 1. 9. do 31. 8.
Jednotlivé kategorie strávníků:
Žáci:
Žáci mají v rámci školního stravování stanovenu cenu oběda ve výši finančního normativu na nákup potravin podle
věkových kategorií, a to dle Vyhl. 107/2005 o školním stravování. Každý žák má v době školní docházky právo
denně odebrat jeden oběd za sníženou cenu.
Přihlášení žáků:
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platba v hotovosti:
protože každý žák má v době školní docházky právo na odběr jednoho oběda za sníženou cenu, přihlašují se žáci
(nebo jejich právní zástupci) u vedoucí školní jídelny individuálně, a to dopředu na následující období (měsíc) ve
dnech 18. – 22. v měsíci na měsíc následující.
platba inkasem:
strávník, anebo jeho zákonný zástupce, si ve své bance „povolí inkaso“ k účtu ŠJ:
197439411/0600
Tímto je žák nebo zaměstnanec automaticky přihlašován k odebírání stravy pro následující měsíc, a to po celé
období školní docházky (pokud je sám strávník nezruší).
dieta:
k jednotlivým zdravotním omezením není právní nárok. Škola nemá kvalifikaci k přípravě diet.
Stravování žáků v době prázdnin a ředitelského volna
Pokud žák navštěvuje školní družinu o prázdninách nebo ve dnech ředitelského volna, nemá nárok na oběd za
zvýhodněnou sazbu.
Možnost vstupu cizích osob do prostoru přípravy jídel a skladů potravin:
-

vstup je povolen řediteli školy, jeho zástupci, školníkovi, pracovníkům kontrol a opravářům technického
vybavení kuchyně.
do skladů pak i dodavatelé zboží

Podmínky provozu z hlediska dodržování hygienických, bezpečnostních aj. norem jsou stanoveny v sanitačním
řádu ŠJ.
S Vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni na začátku školního roku, při pozdějším nástupu do
školy, při zahájení odebírání obědů a při aktualizacích. Tento řád je vyvěšen na přístupném místě ve škole (ŠJ) a
zveřejněn na webových stránkách školy.

v Žacléři dne 21.11. 2013
Zpracovala:
Jitka Mazánková
VŠJ

......................................................
Mgr. Karel Ševčík – ředitel školy
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Příloha č. 1 k vnitřnímu řádu ŠJ
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle
Směrnice 1169/11 EU

1)

Obiloviny obsahující lepek

2)

Korýši a výrobky z nich

3)

Vejce a výrobky z nich

4)

Ryby a výrobky z nich

5)

Podzemnice olejná (arašídy) a výroby z nich

6)

Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7)

Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8)

Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9)

Celer a výrobky z něj

10)

Hořčice a výrobky z ní

11)

Sezamová semena a výrobky z nich

12)

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg-ml/kg

13)

Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14)

Měkkýši a výrobky z nich

Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou seznámeni s touto směrnicí i na stránkách školy
v sekci „ JÍDELNA – PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY“

V Žacléři dne 21. 8. 2014

Jitka Mazánková
VŠJ
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