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Část I – ÚČEL
Provozní řád školní jídelny upravuje podmínky pro způsob stravování ve školní jídelně,
výdejní dobu a úhradu za stravování.

Část II – ROZSAH PŮSOBNOSTI
Provozní řád školní jídelny je závazný pro zaměstnance a žáky školy.

Část III – POJMY A SEZNAM ZKRATEK
3.1

Pojmy

Nepoužito

3.2

Zkratky

ŠJ

školní jídelna

Část IV – SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
4.1

Právní předpisy a další vnější závazné dokumenty

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školní stravování,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich
úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění
pozdějších předpisů
Platné hygienické předpisy

4.2

Vnitřní předpisy školy

Organizační řád

4.3

Ceny stravného, platné od 1.9.2017 do 31.3.2018 a od 1.4.2018
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Část V – PRAVIDLA PROVOZU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
5.1 Obecně
5.1.1

Školní jídelna (dále jen ŠJ) zajišťuje stravování žákům ubytovaným v Domově
mádeže (dale jen DM) formou celodenního stravování, ostatním žákům a
zaměstnancům školy formou obědů. Studentům jiných škol a cizím strávníkům ŠJ
nabízí celodenní stravování.

5.1.2

Úhradu za stravné stanovuje vedoucí ŠJ a schvaluje ředitelka školy. Aktuální ceny
vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění včetně
přílohy č. 2 o nových finančních limitech.

5.1.3

Strávníci se přihlašují ke stravování prostřednictvím vyplněné a podané přihlášky,
která je dostupná na webových stránkách školy. Přihlášku podávají osobně
vedoucímu zaměstnanci ŠJ. Tímto přihlášením je strávník automaticky zařazen k
plnému odběru stravy, a to vždy k 1. dni v měsíci. Úpravy lze provést dle bodu
5.1.6.

5.1.4

Nově přihlášený strávník obdrží po zaplacení částky 130 Kč čip, který slouží
k identifikaci strávníka při odběru stravy. Případnou ztrátu čipu je strávník povinen
nahlásit vedoucí ŠJ a zakoupit nový čip. Platba za čip je zálohová a vratná při
odevzdání čipu.

5.1.5

Platba stravného se provádí bankovním převodem na účet školy č. 12234031/0710
nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ, nejpozději do 25. dne měsíce vždy na
následující měsíc. Cizí strávníci provádí platbu na účet č: 123-12234031/0710 a
nebo take v hotovosti u vedoucí ŠJ. Variabilní symbol je strávníkovi přidělen po
odevzdání přihlášky. Vyúčtování se provádí dvakrát do roka, a to v prosinci a v
červnu. Stravu mají strávníci přihlášenu dle stravovacích zvyklostí. Žáci ubytovaní v
DM hradí stravné včetně ubytování zálohově bezhotovostním převodem a to
nejpozději týden do konce končícího měsíce na měsíc následující.

5.1.6

Odhlásit nebo přihlásit stravu je možné nejpozději den předem do 10 hodin. Pokud je
strava odhlašována nebo přihlašována na první den po víkendu tj. pondělí, je nutné
změnu provést již v pátek. Přihlášení a odhlášení stravy je možné provést na
webových stránkách školy na e-jidelnicek.cz. Následně po zaregistrování lze
objednávku upravovat, tzn. odhlásit stravu nebo volit menu apod. Přihlašovací údaje a
heslo přiděluje vedoucí ŠJ a to osobně v kanceláři ŠJ.

5.1.7

Pokud strávník neodhlásí stravu ve stanoveném termínu, nárok na náhradu zaniká.
Strávník má první den nepřítomnosti možnost vyzvednout si stravu ve školní jídelně
v časech výdeje stravy.

5.1.8

V případě ukončení stravování, je strávník povinen provést písemné odhlášení u
vedoucí ŠJ. Zjištěné nedoplatky je strávník povinen doplatit ihned bankovním
převodem nebo u vedoucí ŠJ hotově. Přeplatek bude zaslán na účet strávníka. U
žáků ubytovaných v DM jsou nedoplatky a přeplatky vyrovnány pouze bezhotovostním
převodem.
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5.2 Jídelní lístek
5.2.1

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny.

5.2.2

Týdenní jídelní lístek je v dostatečném předstihu zveřejňován na nástěnkách
v prostorách školy, školského zařízení Za Poříčskou branou a na webových stránkách
školy e-jidelnicek.cz. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

5.3 Výdejní doba stravy
5.3.1 Výdejní doba stravy je stanovena ve všední den následovně:
snídaně:
svačina:
oběd:
svačina:
večeře I.:
večeře II.

5.4

6,45 - 7,30
9,25 - 9,40
11,30 - 13,30
15,15 - 15,40
17,45 - 18,30
17.45 – 18.30

(od 1.4.2018)

Zásady při pohybu ve školní jídelně

5.4.1

Ve školní jídelně se strávníci zdržují pouze v čase určeném pro výdejní dobu.

5.4.2

Jídlo se vydává na základě identifikace čipem. Pokud strávník nemůže výjimečně
použít svůj čip, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad, který odevzdá při odběru
stravy.

5.4.3

Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelů, pověřenými pedagogickými
pracovníky, vedoucí ŠJ, kuchařky nebo dalších pracovnic výdeje stravy,
chovají se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly chování.

.

5.4.4

Nevidomým žákům pomáhají vychovatelé konající službu a vidomí spolužáci.

5.4.5

Z jídelny není dovoleno odnášet žádné nádobí, příbory a ostatní vybavení.

5.4.6

Úklid stolů a táců provádí zaměstnanci ŠJ.

5.4.7

Veškeré připomínky je možné projednat u vedoucí ŠJ.

5.4.8

Při znečištění podlahy je nutné ihned upozornit pracovnice výdeje stravy
aby bylo možné ihned toto znečištění odstranit.

5.4.9

Dohled ve školní jdelně je vykonáván dle denního rozpisu
(umístěného ve školní jídelně)
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Školní jídelna – ceník stravného od 1.9.2017 do 31.3.2018
Snídaně

15,- Kč

Přesnídavka

10,- Kč

Oběd

35,- Kč

Svačina

10,- Kč

Večeře

30,- Kč

Měsíčně (20 dní) celodenní stravné činí 2.000,- Kč a měsíčně (20 dní) obědy činí 700,- Kč
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Školní jídelna – ceník stravného od 1.4.2018
Snídaně

15,- Kč

Přesnídavka

10,- Kč

Oběd

35,- Kč

Svačina

10,- Kč

Večeře I.

30,- Kč

Večeře II.

10,- Kč

Měsíčně (20 dní) celodenní stravné činí 2.200,- Kč a měsíčně (20 dní) obědy činí 700,- Kč

Datum:

15.3.2018
Datum:

15.3.2018

Sestavila:

Podpis:

vedoucí školní jídelny
Schválil:

ředitelka školy

Matysová M. v.r.

Michaela Matysová
MgA. Naděžda Ostřanská

Podpis:

N. Ostřanská v.r.
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