Základní škola a Mateřská škola Vlkaneč, okr. Kutná Hora

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Základní ustanovení
Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance organizace dle zákonů a
vyhlášek MŠMT ČR nebo dalších zákonů nebo předpisů:
 zákon 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon);
 vyhláška 107/2005 Sb. – Vyhláška o školním stravování;
 vyhláška 107/2008 Sb. – Novela vyhlášky 107/2008 Sb. s účinností 1. 4. 2008;
 vyhláška 84/2005 Sb. – Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v
příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky;
 předpis 602/2006 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných;
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně
potravin;
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o
poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Kategorie strávníků a cena stravného
Zařazování strávníků do jednotlivých kategorií se řídí dle výše uvedeného zákona, podle věku
strávníka dosaženého během školního roku (včetně letních prázdnin).
Ceny stravného jsou platné od 1. 11. 2017.
MŠ
7–10 let
3–6 let
celodenní polodenní celodenní polodenní
8,- Kč
8,- Kč
8,- Kč
8,- Kč
přesnídávka
24- Kč
20,- Kč 20,- Kč 24,- Kč
oběd
8,- Kč
—
8,- Kč
—
svačina
3,- Kč
3,- Kč
3,- Kč
3,- Kč
pitný režim
35,- Kč
39,- Kč 31,- Kč 43,- Kč
celkem

ZŠ
7–10 let 11–14
let
—
24,- Kč
—
—
24,- Kč

—
27,- Kč
—
—
27,- Kč

15 a více let
—
29,- Kč
—
—
29,- Kč

Výdej stravy
Přesnídávka MŠ – 8:45 hod.
Oběd MŠ, ZŠ a zaměstnanci – 11:25–13:30 hod.
Svačina MŠ – 14:45 hod.
Výdej do jídlonosičů(v době mim. opaření do jednorázových obalů) – 11:15–11:25 hod. / strava je
k okamžité spotřebě- nejpozději do 4 hod. od výdeje/.
Platba stravného
Stravné se platí v hotovosti u vedoucí ŠJ, vždy do 10. dne v měsíci. Vyúčtování se provádí poslední
den v měsíci. Přeplatky/doplatky za odhlášenou/přihlášenou stravu se odečítají/přičítají k předpisu
stravného na další měsíc. Na konci června je konečné vyrovnání přeplatků/doplatků v hotovosti.
Při neuhrazení stravného bude strávník nebo jeho zákonný zástupce o této skutečnosti vyrozuměn,
opakované neuhrazení stravného může být důvodem pro vyloučení ze školního stravování.

Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků
 Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování.
 Odhlásit/přihlásit stravné lze předchozí den pouze do 11 hodin, a to osobně vedoucí ŠJ
(v případě její nepřítomnosti kuchařce), telefonicky na tel. 327 391 129 nebo písemně do
sešitu na nástěnce v šatně MŠ, který je k tomuto účelu určen.
 Odhlášení se zadává „od–do“ (včetně) konkrétního data. Po uplynutí doby, kdy je stravování
odhlášeno, je stravování opět automaticky přihlášeno dle původního předpisu.
Úplné ukončení stravování je nutno předem oznámit vedoucí školní jídelny.
 V době absence strávníka je nutno stravování odhlásit, neboť dle výše uvedených předpisů
nemá strávník v době absence nárok na dotovanou stravu. Výjimku tvoří pouze první den
předem neohlášené absence, kdy je možno odebrat neodhlášenou stravu do
jídlonosiče(jednorázového obalu) v době výše uvedené. V době vyhlášení prázdnin nebo
ředitelského volna je stravování odhlášeno automaticky.
Jídelní lístek
Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou, a to na základě dodržování
platných stravovacích norem, schválených zásad správné výživy a limitu spotřebního koše
vybraných potravin (viz výše uvedené zákony).
Normování surovin je prováděno dle receptur pokrmů, pro každou věkovou kategorii zvlášť a dle
příslušného koeficientu.
Věk strávníka
Koeficient normy masa
Koeficient normy přílohy

do 6 let
50 g
60 g

7–10 let
70 g
70 g

11–14 let
80 g
80 g

15 a více let
100 g
100 g

Jídelní lístek pro daný týden je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ, včetně tabulky potravinových
alergenů a na web. stránkách ZŠ a MŠ Vlkaneč.
Práva a povinnosti strávníků
 Strávník/zákonný zástupce je na začátku školního roku seznámen s vnitřním řádem školní
jídelny; vnitřní řád je po dobu celého školního roku k dispozici na nástěnce v šatně MŠ.
 Strávník má k dispozici jídelní lístek, který je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ a na
webových stránkách ZŠ a MŠ Vlkaneč-školní jídelna.
 Strávníci dodržují stanovenou dobu výdeje stravy (viz výše).
 Nezletilí strávníci se řídí pokyny pedagogického dozoru nebo vedoucí školní jídelny nebo
kuchařky.
 Přímá konzumace jídel a nápojů probíhá v jídelně MŠ.
 Strávníci se chovají v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.
 Bezprostředně po ukončení konzumace jídla a nápojů jsou strávnici povinni odnést použité
nádobí na určené místo.
 Případné problémy a připomínky hlásí strávník/zákonný zástupce strávníka pedagogickému
dozoru nebo vedoucí ŠJ.
 Mimo strávníků, pedagogického dozoru nebo ostatních zaměstnanců je ostatním přístup do
školní jídelny zakázán.
Dne 1.9.2020
Schválila:
Mgr. Marcela Formánková
ředitelka školy

Vypracovala:
Ladislava Burianová
vedoucí školní jídelny

