Provozní řád školní jídelny 2019-20
Provozní řád školní jídelny je zpravován na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, v platném znění a v
souladu s těmito zákony a vyhláškami:
- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
a provozní hygieny při činnostech epideiologicky závažných
- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích
Příjem žáků na stravování ve školní jídelně se řídí kapacitou jídelny.
Každý strávník, který se bude stravovat ve školní jídelně, je povinen podat každý rok novou
přihlášku ke stravování. Pokud tak neučiní včas, tj. před nástupem školní docházky, nebude
možné jídlo strávníkovi vydat.
V případě onemocnění žáka je povinností rodičů osobně nebo přes internet.stránky www.strava.cz
obědy odhlásit včas. tj. do 13.00 h den předem /pondělí-čtvrtek/ a do 12. h /pátek/. První den
neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole, to neplatí pro
plánovanou návštěvu lékaře, pokud nebyl žák ten den ve škole. Rodiče mají tento den možnost
vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů. Pokud rodiče v době nemoci neodhlásí oběd, je jejich
povinností, kterou jim ukládá zákon, tyto uvařené obědy uhradit v plné výši. Není možné, aby za
nemocného strávníka přišel na oběd jeho sourozenec či kamarád.
Stravné se hradí zálohově na další měsíc a je vypočteno dle aktuálního stavu konta strávníka.
Splatnost stravného se stanovuje do konce měsíce, ve kterém je záloha vypočtena např. Záloha na
říjen je splatná do konce září, záloha na listopad je splatná do konce října atd.
Pro pohodlí strávníka i přehlednost plateb škola upřednostňuje bezhotovostní platby tj. inkaso nebo
příkaz k úhradě. Na svých platbách uvádějte přesný variabilní symbol plátce, bez tohoto
symbolu bohužel není možné platbu řádně přiřadit a platba se stává neidentifikovatelnou.
Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování. Výše stravného se v průběhu školního roku může měnit,
aktuální poplatky jsou včas zveřejněny.
Poplatky za stravování:
žáci I. stupeň 7-10let
žáci II. stupeň 11-14let
žáci III. stupeň 15 a více let
děti v MŠ – do 6 let
7letí
dospělí

25,00 Kč
28,00Kč
32,00Kč
37,00Kč
40,00 Kč
22,--Kč + 10,00Kč z fondu FKSP

Organizace stravování
Do školní jídelny mohou vstoupit pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují.
Strávníci dbají na kulturu stolování , dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny a řídí se
pokyny pedagogického dozoru.
Použité nádobí odkládají na místa k tomu určená – tj. u okénka pro vracení nádobí.
Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet předměty inventáře školní jídelny např.
talíře, židle, příbory či sklenice.
Při nevhodném chování budou strávníci vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako
posledním.
Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny – např. rozbité nádobí, rozlité tekutiny
pedagogický dozor ve spolupráci s provozním personálem jídelny.

Dohled ve školní jídelně stanovuje každoročně ředitel školy. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně
zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy:
- dbá na slušné a ohleduplné chování
- ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
- dbá na hygienu žáků a jejich bezpečnost
- v případě potřísnění podlahy okamžitě závadu odstraní
- sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
- zamezuje stup osob, které se ve školní jídelně nestravují
Ve všech prostorách školní jídelny, přilehlých místnostech a okolí je zakázáno kouřit a požívat
alkoholické nápoje.
Případný úraz či nevolnost hlásí strávník pedagogickému dozoru. Tašky a svršky si strávníci
odkládají do vyhrazených prostor před vstupem do jídelny. Vstup do jídelny bez přezutí je zakázán.
Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny v provozní době od 6. do 14.00 hodin.
Doba výdeje obědů je ve dnech pondělí – čtvrtek od 11.40 do 13.45, v pátek pouze do 13.h.
Veškeré informace týkající se poplatků za stravné, seznamu alergenů, provozního řádu školní
jídelny a další naleznete buď na nástěnkách v blízkosti jídelního lístku, nebo na stránkách školy:
http://www.skolaline.cz/ - sekce Jídelna.

Odhlašování obědů probíhá s účinností od 1.5.2019 přes internetové stránky
www.strava.cz
Telefonní kontakt na kancelář školní jídelny: 377 911 283
Mail. Adresa ŠJ: jidelnaline@seznam.cz
Změna v provozním řádu bude včas vyhrazena.

V Líních dne 2.9.2019

Milena Voráčková – vedoucí školní jídelny Líně

