VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, PO
Vnitřní řád školní jídelny byl zpracován v souladu se Zákonem č 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Řídí se Vyhláškou č.
107/2005 Sb. o školním stravování a Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění
pozdějších předpisů. Dalšími podklady jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
852/2004 o hygieně potravin, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů a Vyhláška č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)
1. Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci
v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.
2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí
školní jídelny.
3. Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.
Provoz a vnitřní režim školní jídelny
1. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze vyhlášky č. 107/2005

Sb. v aktuálním znění. Závodní stravování se řídí Provozním řádem školní kuchyně.
2. Přihlašování a odhlašování:
a)telefonicky –

558 272 456 – Erika Čechovská, vedoucí školní jídelny
792 290 002

b) internet – www.strava.cz – zprovoznění objednávek po osobním přihlášení v kanceláři
školní jídelny, kde obdržíte číslo, přístupové jméno a heslo uživatele.
Postup: www.strava.cz Přihlášení uživatele
Objednávka stravy.
Po ukončení objednávky potvrďte položku Odeslat. Ze systému se odhlaste potvrzením
Odhlášení uživatele.
- možnost přihlášky a odhlášky stravy na 1. týden dopředu
- informace a přehled o výši svého konta, přihlášek a plateb, průběžné zprávy o odběru stravy
na internetu ( po zadání vaší e-mailové adresy).
c) v kanceláři vedoucí školní jídelny:
- možnost přihlášky a odhlášky stravy na 1. týden dopředu
- informace a přehled o výši svého konta, přihlášek a plateb
Odhláška je možná nejpozději jeden den předem = den, kdy byla škola, a to do 13,00 hod.
3. Způsoby placení:
 platbou z běžného účtu inkasem nebo trvalým příkazem (po zavedení nutno odevzdat
kopii do kanceláře školní jídelny)
Platba na další měsíc je prováděna zálohově k 30. dni v měsíci. Stravné je hrazeno z účtů
zákonných zástupců tzv. svolení k inkasu:
 č. účtu pro strávníky ZŠ, děti MŠ
274709877/0300 ČSOB
 č. účtu pro KB blok, zaměstnance ZUŠ, zaměstnance MŠ 180919478/0300
ČSOB
Odhlášená strava se vyúčtuje v následujícím měsíci.
 ve výjimečných případech v hotovosti (Každý platící hotově dostane doklad o zaplacení).
4. Strávníci jsou na základě vyhlášky č 107/2005 Sb. zařazování do věkových skupin na dobu
školního roku, ve kterém dosahují věku:
7 – 10 let
24 Kč za 1 oběd
11 – 14 let
26 Kč za 1 oběd
15 a více let
30 Kč za 1 oběd
Cizí strávníci 60 Kč za 1 oběd
Nárok na dotovanou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) mají žáci pouze první den
neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení. Pokud zákonný zástupce žáka

neodhlásí své dítě ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, je
zákonný zástupce povinen zpětně uhradit veškeré náklady na přípravu stravy, tedy včetně
osobních a věcných nákladů.
Žáci jsou trvale přihlášeni ke stravování až do konce školní docházky. Stravu lze odhlásit
nejpozději do 13.00 hodin v den, předcházející dnu, kdy je odběr jídla zrušen.
7. Začátek výdeje obědů je od 11.15 hodin, konec výdeje je v 13.30 hodin. Strávníci si odebírají
obědy na podnosy uložené v jídelně, nápoje jsou připravené v termosech. Po konzumaci obědu
použité nádobí každý strávník odkládá do vyhrazených prostor.
8. Výdej obědů pro cizí strávníky, odběr do jídlonosičů: od 10.00 do 11.00 hod
9. Ze školní jídelny je zakázáno vynášet potraviny.
11. Z důvodu vyrovnání finanční normy není možné poslední dva dny před ukončením školního
nebo kalendářního roku stravu přihlásit ani odhlásit.
12. Aktuální jídelní lístek je vyvěšený u vstupu do školní jídelny, přímo v jídelně, na
internetových stránkách školy a po aktivaci služby objednávání obědů na internetu
www.strava.cz.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
1. Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny
a vedoucí kuchařky. Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po
dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně dohled. Případný úraz či nevolnost hlásí strávníci
pedagogům nebo pracovnicím jídelny.
2. Tašky a svršky si strávníci odkládají do vyhrazených prostor (žáci ve ŠD nebo v šatně).
3. Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.
4. Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný úklid
během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve
spolupráci s pedagogy a aktuálními účastníky.
Podmínky zacházení s majetkem školy, školského zařízení ze strany žáků
1. Žáci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly při stolování ve školní jídelně a dodržovat podmínky šetrného
zacházení s majetkem školy.

Všichni strávníci i zákonní zástupci žáků možnost seznámit se s tímto provozním řádem
u vedoucí školní jídelny, na internetových stránkách školy www.zsjistebnik.cz nebo přímo
v jídelně školy.
Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016
Vypracovala: Erika Čechovská,
vedoucí školní jídelny
Mgr. Š. Storzerová
ředitelka školy
V Jistebníku dne 25. 8. 2016

