VITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY a
VÝDEJNY NA ORLICI
Vnitřní řád školní jídelny a výdejny na Orlici upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, jejich
zákonných zástupců a všech pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a výdejny a jeho
vnitřní režim, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany
strávníků určenému ke stravování dětí a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních
strávníků.
Vnitřní řád školní jídelny a výdejny na Orlici je závazný pro všechny osoby, které se stravují
ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.
Vnitřní řád školní jídelny a výdejny na Orlici je zpracován v souladu s těmito zákony a
vyhláškami: - zákonem č. 561/2004Sb., školní zákon ve znění pozdějších předpisů,
-

zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

-

vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

-

vyhláškou č. 137/2004Sb.m o hygienických požadavcích ne stravovací služby a
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, ve znění pozdějších předpisů,

-

nařízením EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ v době jejich pobytu ve škole,
umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje
stravování cizím strávníkům.
V naší školní jídelně a výdejně na Orlici máme bezstravenkový systém. Strávník po složení
zálohy 130,- Kč obdrží čip, kterým se přihlašuje ke stravování a zavazuje se dodržovat vnitřní
řád jídelny. Ztrátu čipu je nutné hlásit v kanceláři ŠJ, čip bude zablokován a nemůže dojít ke
zneužití. Po ukončení stavování lze nepoškozený a funkční čip vrátit a strávníkovi bude
částka 130,- Kč vrácena.

Placení stravného
o trvalým příkazem – pravidelná měsíční platba na účet
o převodním příkazem
o složením hotovosti v KB
Číslo účtu a variabilní symbol strávníka je sdělován při zakoupení čipu.
Přeplatek na stravném se vrací v červnu a při ukončení stravování.
Strávníci si přihlašují a odhlašují stravu pomocí terminálů, které jsou umístěny na chodbách.
Oběd je třeba odhlásit nebo přihlásit den předem do 14:00 h.
Telefonicky: 465 676 371 nebo přes internet http://strav.nasejidelna.cz/0039.
Žáci si mohou stravu přihlásit na celý školní rok v kanceláři ŠJ.
Ve dnech školního vyučování platí žák cenu oběda v hodnotě ceny potravin, v ostatní dny
platí žák cenu, ve které jsou zakalkulovány také ostatní náklady. Onemocní-li žák, může si
oběd odebrat pouze první den nemoci, potom je povinen obědy odhlásit.
Pokud odjíždí žák na výlet nebo jinou akci mimo školu a nevrátí se do 13:30 h, musí být oběd
odhlášen dle § 119 sb. Z. 561/2004. Zapomene-li žák čip, je možné oběd odebrat po ověření
v kanceláři ŠJ náhradní stravenkou, kterou si žáci vyzvednou ráno do 8:00 hod.
Cena obědů pro žáky ZŠ je stanovena:
o Kategorie 7 – 10 let: 20,- Kč
o Kategorie 11 – 14 let: 23,- Kč
o Kategorie 15 a více let: 27,- Kč

Cena pro děti MŠ na celý den je stanovena:
o Kategorie 3 – 6 let MŠ: 34,- Kč (oběd 18,-Kč, přesnídávka/svačina 8,-Kč)
o Kategorie 7 – 10 let MŠ: 36,- Kč (oběd 20,-Kč, přesnídávka/svačina 8,-Kč)
Výdej obědů
Výdej v jídelně do předem připravených jídlonosičů: do 11:00 h. (Během výdeje obědů ve
školní jídelně se z hygienických důvodů do jídlonosičů obědy nevydávají.)
Výdej u okénka pro cizí strávníky do jídlonosičů: 11:00 h – 11:30 h, 13:15 h – 13:30 h
Výdejní doba pro cizí strávníky v jídelně: 11:00 h – 11:30 h.

Výdejní doba o prázdninách: 11:00 h – 12:00 h.
Výdejní doba pro žáky v jídelně: 11:40 h – 13:45 h.
Výdejní doba na Orlici do nádob: 11:30 h – 11:40 h.
Výdejní doba na Orlici pro žáky: 11:40 h – 13:00 h.
Svačiny
Žáci si mohou zakoupit svačiny. Pro první stupeň jsou vydávány první přestávku (8:45 h –
8:55 h), pro druhý stupeň druhou přestávku (9:40 h – 10:00 h). Objednávání svačin funguje
stejným způsobem jako objednávání obědů.
Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.
Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!
Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.
Žáci, kteří se nestravují v ŠJ, mají do jídelny vstup zakázán.
Svačina i oběd je zakázáno vynášet z jídelny.
Školní jídelna nezajišťuje dietní stravování.
Seznam alergenů je zveřejněn na nástěnkách vedle jídelního lístku.

Práva a povinnosti strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně:
Strávník má právo:
-

stravovat se ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008

-

na kvalitní a vyváženou stravu

-

na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

-

ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství a násilí

Strávník má povinnosti:
-

dodržovat školní řád, pravidla kulturního stolování a slušného chování

-

chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly stolování

-

zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem

-

řídí se pokyny pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga

-

odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout
židli

-

děti a žáci se nesmějí dopouštět projevu diskriminace, nepřátelství, násilí ke
skupině nebo jednotlivci

Zákonný zástupce má právo:
-

na informovanost týkající se provozu jídelny viz Vnitřní řád školní jídelny a
výdejny na Orlici

-

na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby)
viz Jídelní lístek a použité receptury

-

v případě pochybností obrátit se na statutární orgán – ředitelku, zřizovatele,
KHS, ČŠI

Zákonný zástupce má povinnost:
-

hradit včas stravné

-

dodržovat Vnitřní řád školní jídelny a výdejny na Orlici

-

nahlásit případné změny v matrice, ukončení stravování,…

-

neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivcům

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:
-

do školní jídelny vstupují žáci se svou třídou podle platného rozpisu a podle
pokynů dohledu na hlavní chodbě. V mimořádném případě, kdy žák potřebuje
jít na oběd přednostně, požádá o svolení učitele konajícího dohled na chodbě.

-

ve školní jídelně se strávník chová slušně, zdraví pracovníky školy, respektuje
pokyny pracovníků kuchyně a dohlížejícího pedagoga

-

dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně strávníků, hygienických
a kulturních stravovacích návyků

Za bezpečnost dětí MŠ a žáků ZŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po
dobu stravování dětí. Při nevolnosti nebo úrazu jsou strávníci povinni okamžitě tuto
skutečnost nahlásit dozoru ve výdejně nebo vedoucí školní kuchyně.

Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování, jsou povinni šetřit
zařízení a vybavení školní jídelny. Strávníci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeni
k ochraně majetku školy.
Vnitřní řád školní jídelny a výdejny na Orlici je umístěn na nástěnkách vedle jídelního lístku
(v jídelně, na chodbách školy, ve výdejně na Orlici), a na webových stránkách školy.

V Letohradě 1. 1. 2017

Miroslava Motyčková
vedoucí ŠJ

