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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Základní školy a mateřské školy Těšetice, 783 46, příspěvková organizace
Vyplývá ze:
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších
předpisů
platných hygienických předpisů
Výdejní doba – jídelna pro cizí strávníky
11.00 – 12.00 hod.
V tuto dobu si mohou odebrat oběd do jídlonosičů i zástupci žáka, který je nemocen první den (dotovaný
oběd).
Výdejní doba – školní jídelna (děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Těšetice)
od 11.25 hod. první výdej
od 11.30 hod. do 12.00 hod. výdej pro děti MŠ
od 12.25 hod. druhý výdej
od 13.15 hod. třetí výdej

Přihlášky ke stravování
Strávníky přihlásí ke stravování jejich rodiče vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášku předá před
zahájením stravování vedoucí školní jídelny.
Přihlášky k obědu č.2
Pokud bude nabízen oběd č. 2, je nutné si tento oběd objednat pouze elektronicky na www.strava.cz.
V jiných případech má strávník automaticky oběd č. 1.
Odhlášení ze stravování
Telefonicky na čísle 603232587, 733102252 nebo emailem na www.strava.cz. Ze stravování se odhlašuje
nejpozději den předem do 11.30 hodin.
Nárok na dotovaný oběd (za finanční normu) má strávník podle školského zákona
č.561/2004Sb., pouze v době pobytu ve školském zařízení podle §117 odst.1. písm.b) a c) (tedy pokud se
daný den žák účastní výuky, nebo je dítě přítomno v MŠ). Při přechodu na jinou školu nebo ukončení
stravování je rodič povinen žáka ze stravování odhlásit osobně v kanceláři ŠJ.

V době nemoci nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd. V době prázdnin žáci ZŠ nemají
nárok na dotovaný oběd, pokud se budou stravovat, tak za plnou cenu. V době prázdnin mají pedagog.
zaměstnanci nárok na dotovaný oběd, po odpracování min. 3 hodiny.
Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze první den nemoci (viz.
vyhláška 107/2005 o školním stravování ). V dalších dnech nemoci je nutné stravu odhlásit nebo je možné

stravu odebírat za plnou cenu (včetně mzdové a věcné režie, viz. cizí strávníci). Není-li strávník na další dny
nemoci řádně odhlášen, jídlo propadá náhrady a je rozdáno ostatním strávníkům.

Úhrada stravného
Stravné lze hradit hotově nebo inkasem. Všechny platby jsou prováděny do 25. dne v měsíci na další měsíc.
Platba musí být připsána nejpozději poslední den v měsíci na našem účtu. Nemá – li strávník zaplacené
obědy do posledního pracovního dne v měsíci, nemá první pracovní den dalšího měsíce nárok na oběd.
Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd až následující den.
Přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.

Kalkulace stravy
Mateřská škola
do 6 let celodenní strava 36,-Kč, přesnídávka 9,-Kč, oběd 17,-Kč, svačina 8,-Kč, pitný režim 2,-Kč.
od 7 let celodenní strava 40,-Kč, přesnídávka 9,-Kč, oběd 21,- Kč, svačina 8,-Kč, pitný režim 2,-Kč.
Základní škola oběd:
7-10let 24,-Kč
11-14 let 27,-Kč
15 a více let 34,-Kč
zaměstnanci školy 34,-Kč
Cizí strávníci – jídlonosiče 60,-Kč
(potraviny 34,-Kč, ostatní náklady 26,-Kč)
Cizí strávníci- stravující se v ŠJ 65,(potraviny 34,-Kč, ostatní náklady 31,-)
Ochrana majetku školy
1. Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
2. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny, nevynáší skleničky, talířky ani jiné nádobí z prostor
jídelny.
3. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka
uhradit v plné výši.
Zajištění bezpečnosti a pravidla chování
1. Žáci přicházejí do školní jídelny pod dohledem vyučujícího, který vyučoval v dané třídě poslední vyučovací
hodinu.
2. Všichni žáci prochází kolem umyvadel v chodbě před jídelnou, kde provedou hygienu. Podle pokynů
dohlížejícího učitele vstupují do jídelny k odběrovým oknům a k výdeji stravy. Při čekání na jídlo zachovávají
žáci, strávníci, pravidla slušného chování.
3. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
4. V prostorách školní jídelny dodržují žáci, strávníci, pravidla slušného a bezpečného chování při jídle a
pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné
činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje konzumují u stolu.
5.Dojde-li k úrazu ve školní jídelně, ohlásí strávník tuto událost dohlížejícímu pracovníkovi nebo jinému
zaměstnanci školy.
Organizační záležitosti školní jídelny

Strávníci se chovají v jídelně slušně, nepředbíhají a dbají pokynů dohlížejícího učitele. S připomínkami
ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich zákonní zástupci obracejí na vedoucí školní
jídelny, v případě její nepřítomnosti na vedoucí kuchařku nebo ředitele školy. Za čistotu stolů během výdeje
odpovídá personál kuchyně.
V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na jeden týden. Jídelní lístek je také na webových stránkách školy.
Začátek výdeje pokrmů do jídlonosiče je od 11.00 do 12. 00 hod.
Vstup nepovolaných osob, včetně zákonných zástupců, je po dobu vydávání obědů do jídelny i přilehlých
prostor zakázán!
Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně.
Zákonní zástupci nezletilých strávníků byli s vnitřním řádem seznámeni na třídních schůzkách.
TELEFON DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 603 232 587

V Těšeticích
01.09.2018

ředitelka školy
Mgr. Vladimíra Pospíšilová

