Vnitřní řád školní jídelny - výdejny
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb./školský zákon/.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování, vyhláškou 137/2004
o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny žáky přihlášené ke školnímu stravování,
jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
Dodavatel stravy - obědů:
Základní škola Kravaře
Komenského 14
747 21 Kravaře
Školní jídelna Kravaře
Vedoucí školní jídelny:
Soňa Calábková

A. Práva a povinnost žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými
zástupci žáků a pedagogickými pracovníky
Žáci docházející do školní jídelny se řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších
oprávněných osob.
B. Práva zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky
školy.
C. Povinnosti zákonných zástupců žáků
Pokud se nejedná o školní akci, má zákonný zástupce povinnost v době nepřítomnosti odhlásit
své dítě přes internetový systém www.strava.cz.

Přihlášky ke stravování
Žáka přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávnici
na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci obdrží při
zahájení nebo v průběhu školního roku. Součástí přihlášky jsou i údaje o placení stravování
(přes bankovní účet – inkaso, trvalý příkaz). Přihlášku ke stravování zasílá školní jídelna
při ZŠ Kravaře.
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění jsou žáci zařazováni do
cenových kategorií věku:
 žáci - věková hranice 7 – 10 let
 žáci - věková hranice 11 – 14 let
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku
dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.
Platba obědů
Úhrada stravného se provádí dopředu vždy v aktuálním měsíci na následující měsíc. Stravné
lze platit bankovním převodem a trvalým příkazem. Výše platby stravného následujícího
měsíce vychází z počtu pracovních dnů x cena stravného příslušné věkové kategorie. Případný
přeplatek je možno odečíst z následující platby. Dalším způsobem platby je vložení libovolné
zálohy na konto dítěte. Platby složenkou jsou od 1.12.2016 zrušeny. Po ukončení školního
roku je vždy provedeno vyúčtování stravného a případné přeplatky budou odeslány zpět
na účet plátce. Vyplacení přeplatků v hotovosti již nebude možné. Z tohoto důvodu je nutné
nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ. Pokud strávník neuhradí stravu ve stanoveném termínu, bude
zablokován až do doby úhrady stravného. Při platbách stravného je nutné věnovat pozornost
variabilnímu symbolu strávníka a doporučuje se uvést i jeho jméno. V případě, že dojde
k chybnému zadání variabilního symbolu, může být platba přiřazena jinému strávníkovi
a dochází k nesrovnalostem v platbách.
Cena obědů
Viz příloha – může se měnit v závislosti na ceně potravin.
Odhlašování stravy
Zákonný zástupce žáka odhlašuje svému dítěti oběd elektronicky dle přiděleného
přihlašovacího kódu na www.strava.cz. V první den nemoci má rodič nárok na vyzvednutí
stravy do jídlonosiče, na další dny je nutné obědy odhlásit /vyhlášky č.107/2005 Sb. Všechny
prázdniny jsou obědy odhlašovány automaticky.
Jídelníček obsahuje podrobný rozpis alergenů (červená ikonka). V objednávkovém systému
strávníka je uveden čas a hodina, kdy je možno stravu přihlásit nebo odhlásit (modrá ikonka).
Termíny přihlášek a odhlášek jsou závazné, pozdější telefonické odhlašování není možné.
Rodiče mohou také využít odhlašování stravy pomocí SMS, návod se nachází na webových
stránkách školy (starší informace). Objednávkový systém umožňuje rodičům sledovat výši
svého konta a veškeré uhrazené platby. Rodičům se doporučuje, aby věnovali zvýšenou
pozornost přihlašování a odhlašování stravy svých dětí. Za případné nesrovnalosti nenese
základní škola odpovědnost. Pokud dítě onemocní, lze provádět odhlášky obědů do 7:00
hodin příslušného dne. Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb
stravného.

Provoz a výdej stravy
Transport stravy zabezpečuje autodopravce Milan West - Autodoprava v termoportech, které
jsou označeny. Pracovnice výdeje před výdejem stravy měří vpichovým teploměrem teplotu
stravy a vede záznam.
Výdej stravy zajišťuje správní zaměstnankyně školy, která je pravidelně proškolována
z hygienických předpisů. Před zahájením výdeje stravy se kontroluje hodnota a kvalita
pokrmu, při zjištění nedostatku ihned volá do kuchyně školní jídelny.
Jídelníček je vystavený ve školní jídelně a na chodbě u vchodu do školy.
Žákům i zaměstnancům školy je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle předpisů
pro školní stravování. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku, technologie přípravy pokrmů
a spotřební koš. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny
a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, luštěnin a dalších potravin v rámci
spotřebního koše, který se měsíčně vyhodnocuje.
Provoz a vnitřní režim školní jídelny
Výdej stravy: 11:30 – 14:00
Výdej stravy do jídlonosičů: 11:40 – 12:00
Výdej stravy pro cizí strávníky: 11:00 – 11:30
Pro cizího strávníka je vyhrazena pouze přední část jídelny.
Do školní jídelny je zákaz vstupu osobám, které nejsou přihlášeny ke stravování.
Jídelna je zpřístupněna dětem od 7:00 – do 16:30 hodin, kdy mohou využít nabídky teplých i
studených nápojů.
 Strava se vydává žákovi, který se daný den účastnil vzdělávání.
 Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího nebo vychovatelky.
Po příchodu do školní jídelny se žáci řadí u výdejního okna v pořadí, v jakém přišli
do jídelny. V odůvodněných případech může žák požádat pedagogický dozor
o přednostní výdej stravy.
 Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 Dohled v jídelně provádějí pedagogové školy dle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně a
na chodbě u vstupu do školy. Dohlížející pedagogové vydávají pokyny k zajištění
kázně žáků (běhání, strkání, předbíhání a jiné negativní projevy), hygienických
a kulturních stravovacích návyků.
 Jídlo a nápoje se konzumují u stolu. Strávníci nemohou jídlo z jídelny odnášet, včetně
ovoce, jogurtů atd.
 Po ukončení oběda zasunou žáci nehlučně zpět židli a odnesou použité nádobí na
určené místo a opustí školní jídelnu nebo čekají na pokyn pedagogického pracovníka.
 Všichni dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní jídelny.
 Znečistí-li žák stůl, židli nebo podlahu, je povinen je uvést do čistého stavu

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy
i ostatních osob.
 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu
školní jídelny.
 K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dozor.
 Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví,
při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování
a hygieny.
 Pedagogický dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy
a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Žáci se mohou v případě
potřeby na pedagogický dozor obracet.
 Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně žáci okamžitě hlásí pedagogickému
dozoru. Zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí pedagogickému dozoru, který
poskytne potřebnou pomoc a úraz zapíše.
Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně
 Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení školní
jídelny.
 Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
 Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dozoru
ve školní jídelně.
 Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je
povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit nebo zajistit opravu do původního
stavu.
V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu školní jídelny (zejména porušování
kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo
po předchozím upozornění vyloučit žáka ze stravování ve školní jídelně.
Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem: 1.9.2018

Mgr. Eva Watzlawiková
ředitelka školy

Příloha:
Cena obědů
Žáci - věková hranice 7 – 10 let
Žáci - věková hranice 11 – 14 let
Zaměstnanci
Cizí strávníci

23,- Kč
26,- Kč
58,- Kč
58,- Kč

