Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn, příspěvková organizace
se sídlem

Špindlerův Mlýn 32

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část:

34. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (ŠJ)

Č.j.:

ZSaMS 141/2017

Vypracoval:

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

3. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

3. 9. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
1.

Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č.561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provozní
řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní
jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

2.

Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Žák ZŠ má právo
denně odebrat oběd.

3.

Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11,45 do 13,50 hodin.

4.

Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. Oděvy a aktovky žáci
odkládají v šatně před školní jídelnou, kde si i myjí ruce. Ve školní jídelně si žák nejprve
vezme tác a příbor, následně se u výdejního okénka prokáže čipem, na jehož základě je
mu vydán oběd. V případě, že si čip zapomene, omluví se paní kuchařce a čitelně se
zapíše do sešitu u výdeje. ŽÁK JE POVINNEN SI ČIP NOSIT! V případě opakovaného
nepředložení čipu, je strávník povinen si u vedoucí ŠJ vyzvednout nový čip za zálohu
150,-Kč.
V prostorách školní jídelny se
strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V
případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31 zákona
č.561/2004 Sb. (školský zákon) ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může
být vyloučen trvale.

5.

Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí
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pracovníci, doprovázející strávníky k výdejnímu místu). Zákonný zástupce je povinen
vyčkat na příchod svého dítěte ze ŠJ před jídelnou.
6.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem
pracovník, vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy, např. vylitou
polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících a nahlásí toto
neprodleně pracovnici školní jídelny. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí
pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

7.

Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo
vedoucí ŠJ. V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje
rodiče. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

8.

Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a seznámí se
s provozním řádem ŠJ. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku
ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška platí
po celou dobu školní docházky. Každou změnu údajů na přihlášce je strávník (u dětí
zákonný zástupce) povinen neprodleně nahlásit vedoucí školního stravování. Na základě
vyplněné přihlášky žákovi bude vydán čip pro odběr stravy za zálohu 150,-Kč.

9.

Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy.

10.

Příspěvek na stravování se platí předem. Strávníci, kteří nemají zaplaceno, nedostanou
oběd.

11.

Příspěvky na stravování se platí bezhotovostně na účet školy 187773491/0300 do 23. dne
v předchozím měsíci. Specifický symbol pro ZŠ je 555, Variabilní symbol musí být
vyplněn ( VS strávníkovi bude přidělen), více viz příloha.

12.

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu
na potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování takto: od školního
roku 2014/2015 se rozdělují strávníci do tří skupin:
I. stupeň 7 – 10 let
II. stupeň 11—14 let
III. stupeň 15—18 let
Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním
roce (od 1. 9. do 31. 8.) 11 nebo 15 let. Cena obědů je stanovena takto:
I. stupeň 21,- Kč
II. stupeň 25,- Kč
III. stupeň 26,- Kč

13.

Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy
do 14,00 hodin předešlého dne přes portál Stravné (viz příloha).
V případě nemoci je možno odhlásit strávníka ještě ráno do 7,00 hodin nebo je možné
první den nemoci oběd odebrat.

14.

Výdej do jídlonosičů je pouze v době od 11,15 do 11,40 hod.

15.

Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve šk. zařízení, nelze
vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. V případě, že žák nebo zaměstnanec
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chce obědy odebírat, stává se automaticky cizím strávníkem a stravné za oběd zaplatí ve
výši celého normativu.
16.

Stravování cizích strávníků probíhá ve školní jídelně pouze od 11,15 -11,40 hod.
Cena oběda je 64,-Kč. Finanční norma oběda je 26,-Kč (viz směrnice k doplňkové
činnosti)

17.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

18

Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního
stravování ihned odhlásit z důvodu případného vyrovnání plateb za stravné. Přeplatky za
stravné se vracejí na účet po odhlášení ze stravování, případně na vyžádání zákonného
zástupce dítěte.

19.

Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude
vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo jeho opravu.

20.

Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí-řádem školní jídelny,
ve kterém je upraveno stravování zaměstnanců školy.

21.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

22.

Jídelní lístek je vyvěšen na stránkách školy, nástěnce ve ŠJ a na stránkách www.strava.cz

23.

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na stránkách školy.

24.

Kontaktní telefon na školní jídelnu je: 499 433 050, 739 428 538, e-mail:
jidelna@zsspindl.cz

Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: M. Benešová
2. O kontrolách provádí písemné záznamy

Ve Špindlerově Mlýně,

dne 20. srpna 2018

Mgr. Petr Libřický
ředitel školy
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Příloha č. 1
Pokyny k platbám, objednávání a výdeji (naleznete na www.zsspindl.cz) :
Platby pouze bezhotovostně, platebním (trvalým příkazem), vždy na měsíc předem (v září –
platba na říjen, atd.). Může být předplacena i vyšší částka, uvidíte na svém kontě.
Způsob plateb: ........................................... 15. – 20. den v měsíci
Číslo účtu:............................................................ 187773491/0300
Variabilní symbol: ................................................. bude přidělen
Neplaťte prosím za sourozence současně, každá platba je přiřazena pouze jednomu dítěti.

Objednání stravy: bude provedeno automaticky

Odhlášení stravy:
pouze přes internet na www.strava.cz . Na základě této přihlášky vám přijde potvrzující
e-mail s přístupovými údaji - Vaším uživatelským jménem, heslem a číslem jídelny (6810). Na
tomto vašem „kontě“ uvidíte jídelníčky, složení jídla (alergeny), informace o vyzvednuté stravě,
stav Vašeho konta (platby), atd. Každý žák má své konto.
Možnost stažení aplikace pro chytré telefony na GOOGLE PLAY:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs

Odhlášení: den předem do 14h, v případě náhlé nemoci ráno do 7h.
V 1. den nemoci je možné oběd vyzvednout v době od 11,30 do 11,40h.

Výdej oběda:
Na základě přihlášky ke stravování a zaplaceném stravném, přes výdejní terminál.
Výdej oběda: přes elektronický čip
Čip vydává vedoucí školního stravování, paní M. Benešová.
 Vratná záloha na čip: ...................................... 150 Kč
 V případě odhlášení a vrácení nepoškozeného čipu bude záloha vrácena (např.
ukončení docházky)
 V případě vrácení poškozeného čipu: bude vráceno 100 Kč
 V případě ztráty nebo zničení: záloha propadá
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Příloha č. 2 - přihláška

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Jméno, příjmení žáka: ......................................................................
Třída: ...............................................................................................
Datum narození: ..............................................................................
e-mail zák. zástupce:........................................................................
Podpis ..............................................................................................
Číslo účtu .........................................................................................
Žáci platí po celý školní rok stejnou cenu oběda. V případě, že žák dosáhne věku vyšší cenové
skupiny v průběhu školního roku (1. 9. 2014 – 31. 8. 2015), platí již od začátku šk. roku cenu
vyšší.

Cena oběda:
7 – 10 let: ................................................................................21 Kč
11 – 14 let: ..............................................................................25 Kč
15 a více: .................................................................................26 Kč

Kontakt
Vedoucí šk. stravování M. Benešová1:
Tel.: ........................................................ 499 433 050, 739 428 538
e-mail: .............................................................. jidelna@zsspindl.cz
Žáky i zaměstnance ke stravování přihlašuje vedoucí školního stravování na základě vyplněné
přihlášky

Mgr. Petr Libřický, řed. školy
1

Žáky i zaměstnance ke stravování přihlašuje vedoucí školního stravování na základě vyplněné přihlášky
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