1.

Základní škola a mateřská škola Tasov

č.j.: ZŠMŠ4/2018MART

Vnitřní řád školní jídelny
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou O školním stravování č. 107/2005 a 107/2008 Sb.,
hygienickými a bezpečnostními předpisy, dále zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem
o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 a zákonem č. 84/2004 Sb. O závodním
stravování.
Při přípravě pokrmů ve školní kuchyni se postupuje dle receptur pro školní stravování a
výživovými normami. Jídlo je vydáváno na základě přihlášky ke stravování.
Provoz školní jídelny – výdej obědů:
MŠ
ZŠ a zaměstnanci
Cizí strávníci
Výdej cizím strávníkům je časově oddělen od
Výše stravného:
MŠ do 6 let

Celková cena za polodenní:
Celková cena za celodenní:
MŠ 7 let a více
ZŠ 7 – 10 let
11 – 14 let
15 let a více
Zaměstnanci
Cizí strávníci
ZŠ

oběd
přesnídávka
svačinka
pitný režim

oběd
oběd
oběd
oběd
oběd
oběd
svačiny

11.45 – 12.15 hodin
11.15 – 12.45 hodin
12.00 – 12.15 hodin
ostatních.

17,-Kč
6,-Kč
6,-Kč
1,-Kč
24,-Kč
30,-Kč
20,-Kč
21,-Kč
23,-Kč
25,-Kč
25,-Kč
57,-Kč
10,-Kč

Ceny stravného platné od 1.1.2018
Přihlášení ke stravování
Na základě vyplněného formuláře podepsaného jednoho z rodičů nebo zákonným zástupcem,
odevzdaného vedoucí školní jídelny.
Odhlášení obědů
V době nemoci nebo nepřítomnosti strávníka je možno se odhlásit osobně nebo telefonicky
v kanceláři školní jídelny. Na daný den nejpozději do 7.30 hodin. Prázdniny a hromadné akce
jsou hromadně odhlášeny pro všechny strávníky. Dle vyhlášky 107/2005 Sb., je žákovi
poskytována strava v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti žáka je
ještě jídlo poskytováno za sníženou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole lze stravu
odebírat, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši ( cena je navýšena o osobní a provozní
režie na 47,- Kč ). V případě neodhlášení bude cena oběda doúčtována do výše skutečných
nákladů. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

2.
Chování strávníků ve školní jídelně
Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování vztahují pravidla uvedená ve
školním řádu. Porušování je stanoveno jako přestupek školního řádu. Zodpovědní zástupci
žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny. Opakované
porušování řádu může být důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování. Dozor ve
školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozpisu dozorů, který je vyvěšen ve
ŠJ a ve vestibulu školy.
Pitný režim (§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb.)
ŠJ připravuje pro žáky základní školy svačiny, v rámci které je podáván nápoj. Dále ŠJ
v rámci své činnosti prodává balené nápoje (sladké, nesladké, nesycené, sycené) a školní
mléko. Nepravidelně je žákům I. stupně dodáván nápoj z projektu ,,Ovoce do škol“.
Pravidelně dodáváno žákům I. a II. stupně mléko z projektu ,,Mléko do škol“. Každá
učebna je vybavena umyvadly s tekoucí pitnou vodou, žáci mají možnost používat i tento
pitný zdroj. Každodenně si žáci nosí vlastní nápoje z domova.
Stravování o prázdninách
Od 1.1.2012 vaříme dětem a žákům o prázdninách zákon 472, ze dne 20. prosince 2011,
umožňuje zařízením školního stravování poskytovat stravu také v době prázdnin.
 § 119 tedy stanoví, že školní (tzn. dotované) stravování lze poskytovat i o
prázdninách žákům nepobývajícím ve škole nebo školském zařízení. Žáci však
v tomto případě na dotované stravování nemají nárok (není to součástí hmotného
zabezpečení) a záleží pouze na zřizovateli, zda jim ho umožní.
 Možnost dotovaného stravování o prázdninách se na dny ředitelského volna
nevztahují. Pokud chtějí v tyto dny školy vařit, nebude toto jídlo dotované.
Jídelní lístek
Je na daný týden vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, v mateřské škole a na webových
stránkách školy (zs-tasov.cz).
Vnitřní řád je vydáván na základě zákonných ustanovení, vnitřní potřeby a zvyklostí
organizace k úpravě vnitroorganizačních vztahů. Má navazovat na ostatní předpisy včetně
vnitřních.
Vnitřní řád školní jídelny vyplývá z:
- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 119
- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky
na prostory a provoz škol,.. a
- vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Organizace provozu stravování




vstup do školní jídelny je povolen od 11.15 hodin do 13.00 hodin
cizí strávníci jsou povinni řídit se pokyny ředitelky školy, vedoucí školní jídelny,
dozorujícího pedagoga nebo vedoucí kuchařky
cizí strávníci přicházejí do ŠJ v době od 12.45 do 13.00 hodin, je možné přicházet i
po 12.00 hodině (v této době školní jídelna nebývá navštěvována žáky školy)



nevidomí v doprovodu vodícího psa jsou povinni přicházet nejdříve ve 12.30 hodin
(bezpečnost žáků je prioritou naší školy)

Zaměstnanci školní jídelny
Vedoucí školní jídelny: Eva Matoušková
Vedoucí kuchařka: Eva Kundelová
Kuchařka: Eva Zachová

Prac. doba:

5.30 – 14.00
5.15 – 14.30
5.15 – 14.30

Kontakty: tel. ŠJ: 566 54 70 66
e-mail: jidelna.tasov@seznam.cz

Mgr. Irena Martincová
……………………………………….
ředitelka školy
V Tasově 1.1.2018

Eva Matoušková
…………………………………
vedoucí ŠJ

