Základní škola a Mateřská škola Stárkov – Vnitřní řád školní jídelny
1. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005sb., vyhláškou
č.84/2005 sb. o nákladech na závodní stravování, školským zákonem č. 561/2004, platnými
hygienickými předpisy, vyhláškou137/2004sb., vyhláškou 602/2006sb., nařízením
Evropského parlamentu a rady č. 852/2004, dále pak platnými bezpečnostními předpisy.
2. Dle vyhlášky č.107/2005sb. jsou žáci zařazováni do výživových a finančních norem podle
data narození ve školním roce do 5 kategorií:
I. MŠ do 6 let
cena 1 oběda 20,-Kč
II. MŠ od 7let
26,-Kč
III. kategorie 7-10let
26,-Kč
IV. kategorie 11-14let
28,-Kč
V. kategorie 15a více let
30,-Kč
Učitelé + zaměstnanci
30,-Kč
Cizí strávníci
55,-Kč
3. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Ceny jsou
platné od 1. ledna 2018. Zaměstnanci školy mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005sb.,
pokud jsou přítomni alespoň tři hodiny na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd
v době pracovní neschopnosti, při OČR, čerpání řádné dovolené, neplaceném volnu a vždy,
když odpracují dobu kratší než je uvedeno v úvodní větě tohoto ustanovení.
4. Přihlášení nového strávníka se provádí v kanceláři vedoucí ŠJ na základě písemné přihlášky.
5. Placení stravného se provádí hotově v kanceláři vedoucí ŠJ. Termín placení je včas
vyvěšený ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. Stravné musí být vždy
zaplaceno do konce měsíce. Pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna
stravování poskytovat!
6. Obědy se přihlašují a odhlašují ve školní jídelně osobně nebo telefonicky, SMS na číslo
491487123, 721727328. Nejpozději den předem do 14 hodin. Za neodebraný nebo včas
neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada.
7. Výdej obědů je určen podle rozvrhu školy a po dohodě vedení školní jídelny s vedením
školy od 11:45 do 14:00, a to pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Na změnu jsou
strávníci vždy předem upozornění.Strava poskytovaná v rámci školního stravování je vždy
konzumována ve školní jídelně a nevynáší se mimo jídelnu. Výjimkou je první den
neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů. Výdej obědů do jídlonosičů
probíhá od 11:00 do 11:30. Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole.
První den nemoci dítěte bude jídlo vydáno zákonnému zástupci do jídlonosičů v době od
11:00 do 11:30. Další dny nemoci se musí odhlásit!
8. Žáci přicházejí do jídelny za doprovodu pedagogického dozoru!
9. Strávníci se chovají v souladu s hygienickými a společenskými pravidly pro stolování.
10. Po ukončení výdeje obědů zajišťuje úklid a čistotu v jídelně pověřená osoba. Při menší
nehodě (např. rozlití polévky, pití,atd.) se toto oznámí kuchařce. Vstup do školní kuchyně
není strávníkům ani jiným osobám kromě pracovníků školní jídelny povolen. Jakékoliv
dotazy, připomínky či stížnosti vyřizuje vedoucí ŠJ.
Platnost vnitřního řádu ŠJ je od 1. 1. 2018.
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