VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Základní škola, Pod Vinohrady 1420, 688 01 Uherský Brod
Vytvořen na základě těchto právních předpisů, v platném znění,
•
•
•
•
•
•

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění
vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě, v příspěvkových organizacích zřízených
samosprávnými celky, v platném znění

Práva a povinnosti žáků a jejich právních zástupců
Ve školní jídelně se může stravovat žák školy nebo zaměstnanec školského zařízení,
který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování a vyzvedne si čip za zálohu
120 Kč.
Žáci mají nárok, dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., na oběd pouze
v den pobytu ve škole. Dále při distančním vyučování má možnost oběd odebrat do
jídlonosiče.
V první den nemoci je možno odebrat do jídlonosiče v době od 11:00 – 13:30 hodin.
Na další dny je nutno obědy odhlásit !

• Z hygienických důvodů vydáváme stravu do čistých nádob.
• Jídlo je určeno k přímé konzumaci, NE ke skladování.
• Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Finanční limity školního stravování
Strávníci jsou zařazováni do stravovacích kategorií dle věku (do kategorií se zařazuje
dle dovršení věku ve školním roce od 1.9. do 31.8.).
Kategorie: 7-10 let
Ceny dotovaného obědu:
11-14 let
15 let a více
dospělí

32 Kč
35 Kč
39 Kč
39 Kč

Cena dotovaného obědu zahrnuje pouze náklady na potraviny.
Kategorie: 7-10 let
11-14 let
15 let a více
dospělí

Ceny nedotovaného obědu: 84 Kč
87 Kč
91 Kč
91 Kč

Cena nedotovaného obědu zahrnuje náklady na potraviny + věcnou režii +
mzdovou režii.

Úhrada stravného
Stravné se hradí bezhotovostně na účet školy 19-5009830257/0100, inkasem
z běžného účtu, splatné vždy 15. den následujícího měsíce.

Odhlašování stravy
Odhlašování a přihlašování obědů se musí provádět den předem, případně do 7. 30
hodin ráno na tel. 777 822 068. Obědy se odhlašují 24 hodin denně (emailem)
nebo přes internet, na emailové adrese: vragova@zsvin.cz.

Alergeny ve školní jídelně
Seznam a výpis alergenů je uveden na nástěnce ve školní jídelně.
Informace k alergenům k dispozici a k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.
Dietní stravování se v naší školní jídelně nepřipravuje, pouze po domluvě
s vedoucí školní jídelny, si může žák se zdravotním potvrzením od lékaře
přinést svoji stravu.(dle vyhlášky č. 170/2005 Sb.).
Školní stravování
Školní jídelna poskytuje stravování žákům a zaměstnancům školy ve dnech, kdy
probíhá školní výuka.
Výdej stravy pro žáky a zaměstnance probíhá dle rozvrhu od 11:00 hodin do 13:45
hodin.
Stravu si žáci i zaměstnanci vyzvedávají pomocí čipů. Pokud nemají čip, vyzvednou si
náhradní kartičku u vedoucí školní jídelny.
Žák školy má nárok na školní oběd za zvýhodněnou cenu jenom v případě, že je
přítomen ve vyučování.
Po úhradě stravného mají strávníci automaticky zadán oběd, který je v jídelním lístku
uveden pod č. 1. oběd č. 2 si mohou strávníci navolit dva dny předem, internetovým
objednáváním stravy na webových stránkách školy nebo přes Strava.cz pomocí
přihlašovacích údajů. Přihlašovací údaje obdrží každý strávník při uzavírání Smlouvy
o stravování v kanceláři školní jídelny.

Závodní stravování
Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci a
dovolené. Nárok na oběd za sníženou cenu během stanovené směny mají tehdy,
pokud odpracují v rámci směny alespoň tři hodiny, a navíc tuto práci musí
odpracovat v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.
Zaměstnanci na krátkodobý zástup za nepřítomného pracovníka platí veškeré
náklady na suroviny ( § 2a ).
Ostatní strávníci, kterým organizace zajišťuje stravování, hradí veškeré náklady na
stravování v rámci doplňkové činnosti. Cena jídla pro tyto strávníky se skládá
z nákladů na suroviny a ostatních mzdových a režijních nákladů.

Prázdniny a jiná volna
V době školních prázdnin je školní jídelna uzavřena v souladu s organizací školního
roku.

Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka,
jídelna pro žáky nevaří. Každý žák je automaticky odhlášen.
Práva a povinnosti zákonných zástupců strávníků
Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu se
společenskými a hygienickými pravidly při stolování. Strávník nepoškozuje a neničí
zařízení a vybavení školní jídelny. Technické a hygienické závady strávník hlásí
vedoucí školní jídelny nebo kterékoliv pracovnici školní jídelny. Problémy,
připomínky ke stravování a provozu školní jídelny hlásí strávníci nebo jejich zákonní
zástupci vedoucí školní jídelny, v případě, že nedojde k dohodě, u ředitele školy.
Zákonný zástupce strávníka je povinen včas uhradit náklady na školní stravování.

Základní práva a povinnosti strávníků
Strávníci docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování, jsou
povinni řídit se pokyny pedagogického dohledu, zaměstnanců školní jídelny, popř.
ostatních pedagogických pracovníků.

Práva a povinnosti pracovníků školy
Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny a další
předpisy, jsou povinni dodržovat veškeré hygienické předpisy.
Zaměstnanci školy mají právo v rámci závodního stravování se stravovat ve školní
jídelně.
Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni vykonávat ve školní jídelně dohled nad
žáky dle rozpisu vypracovaného vedením školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi. Rozpis dozorů je
vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně. V jídelně mohou být přítomni jenom strávníci,
kteří mají ten den uhrazen oběd, rodiče a jiný doprovod, čeká na strávníka před
jídelnou.
Žák vchází do školní jídelny řádně přezut do obuvi, která je určená k nošení i během
vyučování, aktovky, tašky, sportovní potřeby, strávník ponechá v dřevěných boxech
před vstupem do školní jídelny.
V případě závažného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo
vnitřním řádem školní jídelny mohou být strávníci vyloučeni ze školního stravování.
Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.
Zákaz vynášení jakéhokoliv ovoce, pití a ostatních potravin, které jsou součástí
aktuálního obědu.

Ochrana osobních údajů
Informace o strávnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb., v platném
znění. Školní jídelna osobní údaje získané od strávníků nebo jejich zákonných
zástupců užívá výhradně pro vnitřní potřebu jídelny, pro účely sjednání a vyúčtování
stravovacích služeb. Zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat.

Podmínky zajištění BOZP v prostorách školní jídelny
V prostorách školní jídelny, kam mají žáci přístup, je zajištěna jejich bezpečnost a
ochrana zdraví.
Výskytu rizikového chování zabraňuje pedagogický dozor.

Vnitřní řád školní jídelny mají povinnost dodržovat všichni žáci, jejich zákonní
zástupci a zaměstnanci školy.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s infekčním onemocněním
je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro naše území a bude uplatňovat aktuální
hygienická opatření školní jídelny ( viz dokument Sanitační řád školní jídelny –
dodatek k Řádu HACCP – MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1.9. 2020 ).
Tento Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v prostorách školní jídelny a
na webových stránkách naší školy. K nahlédnutí taktéž v kanceláři školní jídelny.

V Uherském Brodě dne 1.9.2022
Sestavila: Silvie Vrágová, vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Zdeněk Moštěk, ředitel školy
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