ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,
MEZIBO
P.O.
J. A. Komenského 340, okr. Most
tel. 476 747 357, e-mail:
e
skola@mezibori.cz

Vnitřní řád ŠJ ZŠ Meziboří
Vyplývá z požadavků zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
zákon vyhlášky
hlášky ministerstva školství
č. 107/2005
/2005 Sb., o školním stravování,
stravování vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.. 410/2005 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí
tí a mladistvých,
mladistvých vyhlášky ministerstva financí č. 84/2008 Sb.,
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
úhrad v příspěvkových organizacích.
1.

Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.

2.

Doba provozu je od 6:00 do 14:30 hodin.

3.

Výdej obědů je od 11:15 do 11:45
11: pro cizí strávníky a od 12:00 do 14:00 hodin
pro žáky školy a zaměstnance
stnance.

4.

Cizí strávníci mají možnost konzumace obědu
ob du ve výše uvedenou dobu ve školní jídeln
jídelně anebo mohou oběd
odebrat do jídlonosiče.

5.

Ceny obědů .........

1) žáci do 10 let ………………….
2)) žáci 11 – 14 let ………………..
3) 155 let a více + zaměstnanci
zam
….
4) cizí strávníci

22,00 Kč
24,00 Kč
26,00 Kč
59,00 Kč

Do věkových
kových skupin 1 až 3 jsou strávníci zařazováni
za
podle toho, jakého věku
ku v daném školním roce
dosáhnou.
6.

Přihlásit se ke stravování
ní ve školní jídelně
jídeln a hlásit změny je možné v kancelářii školy u hospodářky školy,
tel. 476747357.

7.

Obědy na nadcházející měsíc
ěsíc se platí vždy předem,
p
a to nejpozději do 20. dne předchozího
př
měsíce. Po
dohodě s hospodářkou
kou školy je možná jednorázová úhrada stravného i na více měsíců
ěsíců, maximálně však na
jeden školní rok.

8.

Došlá platba za stravné je avízem pro školní jídelnu k přihlášení
ihlášení stravy na následující měsíc.
m

9.

Školní jídelna nabízí výběrr ze dvou hlavních jídel. Každému strávníkovi, který splní platební podmínky,
podmínky
bude přihlášen
ihlášen na následující mě
měsíc oběd 1. Změnu – přehlášení na oběd 2 – lze učinit
u
prostřednictvím
internetových stránek www.strava.cz nebo na objednacím boxu umístěném v prostoru školní jídelny.
Změnu lze učinit nejpozději dva pracovní dny předem
p
do 14.00 hod.

10. V případě,, že na jednotlivý chod bude ppřihlášeno méně než 10 strávníků, tento oběd
ěd se z ekonomických
důvodů nevaří a strávník bude
ude automaticky přehlášen
p
na druhý chod.
11. Placení obědů se provádí převod
řevodem z účtu, ve výjimečných případech
ípadech lze platbu za obědy
ob
uskutečnit
složenkou.
12. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků
nedoplatk za obědy se provádí k 30. 06. za předchozí
edchozí školní rok. V průběhu roku
lze požádat o individuální vyúčtování
čtování stravného.
13. Jídlo je vydáno stálým strávníkům
strávník
na základě předložení čipu. Cena čipu je 115,-- Kč.
V případě ztráty je nutno ihned tuto skutečnost
skute
oznámit hospodářce školy.
14. Do jídelny procházejí žáci šatnou, kde se přezují (od listopadu do března),, odloží aktovku a svrchní oděv.
od
Před
ed vstupem do jídelny si umyjí ruce. Cizí strávníci před
ed vstupem do jídelny se přezují
p
nebo použijí
návleky.
určený pedagog, který dbá na dodržování bezpečnostních
čnostních pravidel a zásad
15. Dohled v jídelně vykonává urč
slušného chování. Dohled družinových dětí
d zabezpečují příslušné vychovatelky. Stravující se učitelé
u
mají
povinnost dbát o bezpečnost
nost a kulturu stravování žáků.
žák
16. Žáci mají právo na klidnéé a kulturní prostředí
prost
k jídlu. Je zakázáno hlukem, nepořádkem
řádkem či jinak rušit ostatní
strávníky v jídelně a svým chováním ohrožovat jejich bezpe
bezpečnost.
nost. Strávníci dbají na to, aby bezd
bezdůvodně
nepoškozovali vybavení jídelny. Tato pravidla chování platí i pro předsálí
edsálí školní jídelny.
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17. Ředitel školy může
že na základě § 31 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) rozhodnout o podmíněném
vyloučení
ení ze stravování ve školní jídeln
jídelně. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení
čení stanoví ředitel školy
zkušební lhůtu,
tu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li
Dopustí se žák v průběhu
ěhu zkušební lhůty
lh
dalšího
porušení školního řádu, může
že ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
18. Dojde-li v prostorách jídelny k úrazu, je nutno jej okamžitě
okamžit nahlásit vedoucímu
mu jídelny, dohledu nebo
personálu školní jídelny. Pokud tak strávník neučiní
neu
a opustí jídelnu, nemůže
že později
pozd uplatňovat žádný
nárok. Odpovědná
dná osoba poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů.
úraz
19. Případné
ípadné reklamace a stížnosti lze uplatnit u vedoucího
vedoucí školní jídelny nebo u ředitele
editele školy.
20. Obědy
dy se odhlašují telefonicky, osobně,
osobn e-mailem nebo prostřednictvím
ednictvím internetových stránek
www.strava.cz (číslo zařízení
ízení 1809) či objednacího boxu, který je umístěn
n ve školní jídelně
jídeln nejpozději
do 14.00 hod. předchozího
edchozího dne. Jen v případě nemoci žáka lze oběd
d odhlásit osobně
osobn nebo telefonicky
nejpozději do 7.45 hod daného dne.
dne
21. Strávníci, kteříí jsou v domácím ošetřování,
ošet
mají první den nemoci nárok na odběr
ěr obě
oběda za cenu sníženou,
do níž nejsou započteny
teny režijní náklady na přípravu
p
oběda. V následujících dnech nemoci je možné
odebírat obědy
dy pouze za plnou cenu (vč. režijních nákladů na přípravu). V případě
řípadě zájmu o odběr oběda
v době nemoci žáka za plnou cenu je třeba
t
znovu přihlásit strávníka v kanceláři
ři školy. Je nutné zakoupit
identifikační medium, viz. bod 13. provozního řádu školní jídelny (s platností po celou dobu školní
docházky a lze je použít v případ
řípadě nemoci opakovaně). Výše cen je blíže stanovena v bodě
bod 5. provozního
řádu školní jídelny. V případě
ípadě nemoci nejsou obědy
dy odhlašovány automaticky (část II. Řád školy,
kapitola Režim školy, podkapitola Ah) Školní jídelna, odst. 14).; NENÍ tedy MOŽNÉ po celou dobu nemoci
ODEBÍRAT OBĚDY
DY do jídlonosi
jídlonosičů ZA SNÍŽENOU CENU a je tedy
edy VHODNÉ obědy
obě ODHLÁSIT. Znění
školního řádu
ádu vychází z platné Vyhlášky č.107/2005 o školním stravování. Zákonní zástupci si mohou pro
strávníky (žáky) v domácím ošetřování
ošetř
vyzvedávat obědy v době od 11.15 do 11.45.
22. Na základě žádosti zákonných zástupc
zástupců a souhlasného stanoviska vedoucího školní jídelny je možné pro
jednotlivé žáky připravovat
ipravovat jídla podle speciálních jídelníčků
jídelní
a diet. V případě zájmu kontaktujte vedoucího
školní jídelny na tel. čísle
ísle 727842512.
23. Od listopadu do března
ezna mají žáci povinnost se ve školní jídelně přezouvat.
24. Jídlo a nápoje se konzumují pouze ve školní jídelně.
jídeln
Jídlo (s výjimkou ovoce) a nápoje je zakázáno vynášet ze školní jídelny.

Řád je platný od 1. září 2017

Mgr. Jan Peška
ředitel ZŠ a MŠ Meziboří,
Mezibo p. o.

