Vnitřní řád školní jídelny
A. Úvodní ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon).
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2008 o školním stravování, vyhláškou
137/2004 o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby, vyhláškou 84/2005
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.

B. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky,
zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky
Ţáci docházející do školní jídelny, dodrţují pravidla kulturního chování, řídí se
pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí
dopouštět projevů rasismu a šikany.

C. Práva zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny
u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní
způsobilosti ţáka, v době nemoci neprodleně ţáka odhlásit z obědů a respektovat dobu
odhlašování obědů.

Odhlašování obědů
Od 3. 9. 2015je zavedeno objednávání stravy přes internet (www.strava.cz). Na
stránkách objednávkového systému si strávníci Základní školy v Kravařích mohou
vybrat ze dvou hlavních chodů. Strávníci Základní školy v Koutech moţnost volby
nemají. Jídelníček obsahuje podrobný rozpis alergenů (červená ikonka).
V objednávkovém systému strávníka je uveden čas a hodina, kdy je moţno stravu
přihlásit nebo odhlásit (modrá ikonka). Termíny přihlášek a odhlášek jsou závazné,
pozdější telefonické odhlašování není moţné. Rodiče mohou také vyuţít odhlašování
stravy pomoci SMS, podrobný návod se nachází na webových stránkách školy (starší
informace). Objednávkový systém umoţňuje rodičům sledovat výši svého konta a
veškeré uhrazené platby. Rodičům se doporučuje, aby věnovali zvýšenou pozornost
přihlašování a odhlašování stravy svých dětí. Za případné nesrovnalosti nenese vedoucí
ŠJ odpovědnost.
Pokud dítě onemocní, lze provádět odhlášky obědů do 7:00 hodin příslušného dne.
Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

Pravidla pro platby obědů
Úhrada stravného se provádí dopředu vţdy v aktuálním měsíci na následující měsíc.
Stravné lze platit bankovním převodem, trvalým příkazem nebo sporoţirem. Výše
platby stravného následujícího měsíce vychází z počtu pracovních dnů x cena
stravného příslušné věkové kategorie. Případný přeplatek je moţno odečíst
z následující platby. Dalším způsobem platby je vloţení libovolné zálohy na konto
dítěte. Platby složenkou jsou od 1. 12. 2016 zrušeny!
Po ukončení školního roku je vţdy provedeno vyúčtování stravného a případné
přeplatky budou odeslány zpět na Váš účet. Vyplacení přeplatků v hotovosti jiţ nebude
moţné! Z tohoto důvodu je nutné nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ.
Pokud strávník neuhradí stravu ve stanoveném termínu, bude zablokován aţ do doby
úhrady stravného.
Při platbách stravného je nutné věnovat pozornost variabilnímu symbolu
strávníka a doporučuje se uvést i jeho jméno.
V případě, ţe dojde k chybnému zadání variabilníhosymbolu, můţe být platba
přiřazena jinému strávníkovi a dochází k nesrovnalostem v platbách.
Cena obědů
Strávníci (děti, ţáci) jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého v daném
školním roce dosáhnou.
Ţáci - věková hranice 7 – 10 let
23,-Kč
Ţáci - věková hranice 11 – 14 let
26,-Kč
Ţáci - věková hranice 15 a více let
28,-Kč
Zaměstnanci
28,-Kč (platba 26,-)
Důchodci
57,-Kč (platba 55,-)
Cizí strávníci
57,-Kč
Zaměstnanci jiných právních subjektů
57,-Kč
Zaměstnanci ZŠ Kravaře a důchodci (bývalí zaměstnanci školy) mají cenu stravného
sníţenou o 2,- Kč z FKSP.
Děti MŠ věková hranice 7 – 10 let ( odklad školní docházky)
přesnídávka
oběd
svačina
Celkem

7,-Kč
23,-Kč
6,-Kč
36,-Kč

Děti věková hranice do 6 let
Přesnídávka
6,-Kč
oběd
19,-Kč
svačina
6,-Kč
Celkem
31,-Kč
Ceny stravného se řídí rozpětím finančních normativů podle vyhlášky 107/2008 Sb.,
o školním stravování.

E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými
zástupci žáků a pedagogickými pracovníky
Pracovník vykonávající dohled nad ţáky ve školní jídelně vydává ţákům a zákonným
zástupcům ţáků takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny
(zajištění bezpečnostia nezbytných organizačních opatření).
Ve školní jídelně se ţák chová slušně, zdraví pracovníky školy srozumitelným
pozdravem a respektuje pokyny dohledu, vedoucí školní jídelny a kuchařky.

F. Provoz a vnitřní režim školní jídelny
1) Školním stravováním se rozumí stravovací sluţby pro děti, ţáky, zaměstnance a další
osoby.
2) Účastníci stravování jsou ţáci a zaměstnanci Základní školy v Kravařích. Školní
jídelna poskytuje rovněţ stravovací sluţby jiným právním subjektům (MŠ Kouty, MŠ
Petra z Kravař, ZŠ Kouty, ZUŠ Ivo Ţídka).
3) Dalšími účastníky stravování jsou cizí strávníci.
4) Od 7. 9. 2015 je jídelna zpřístupněna dětem od 7.00 – do 10.00 hodin, kdy mohou
vyuţít nabídky teplých i studených nápojů. V denní nabídce jsou vţdy dva teplé
nápoje (mléčný nápoj, čaj). K dispozici je rovněţ dţus a voda s citrónem.
5) Výdej obědů probíhá od 11:30 – 14:00 hodin
Výdej obědů do jídlonosičů probíhá od 10:00 – 10:30 hodin
Od 7. 9. 2015 si mohou děti ve Školní jídelně v Kravařích vybírat ze dvou druhů
jídel. K dispozici je vždy čerstvá zelenina formou zeleninového baru, nebo čerstvé
ovoce formou ovocného baru. Pokud se k jídlu zeleninový nebo ovocný bar
nehodí, je zvolen jiný doplněk stravy.
Dobu výdeje je moţné přizpůsobit a upravit podle potřeb strávníků z důvodů školních
výletů, různých akcí apod.
Ţáci se stravují ve školní jídelně v přítomnosti pedagogického dozoru, který zajišťuje
pořádek a bezpečnost během stravování.
Strávníci se řadí u dvou výdejních oken, před vydáním pokrmu vloţí do čtecího
zařízení kreditní kartu, která slouţí k evidenci výdeje a rozlišení druhu jídla. Strávník
je povinen tuto kartu nosit ke stravování, v případě ztráty zakoupit novou. Pokud kartu
zapomene, vyzvedne si u vedoucí školní jídelny náhradní stravovací lístek.
Cena kreditní karty – 40,- Kč
Kreditní karta slouţí pouze pro evidenci přihlášené stravy.

Neslouží k odhlašování obědů!

Ochrana majetku školy
1. Ţáci pouţívají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
2. Ţáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
3. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí ţák z nedbalosti,
je povinen zákonný zástupce ţáka uhradit v plné výši.

Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny
Pracovní doba provozních zaměstnanců a kuchařek
po. – pá.

6:00 – 14:30

Pracovní doba vedoucí školní jídelny
po. – pá.

7:00 – 15:30

Stravování v době ředitelského volna a nemoci
V době ředitelského volna (prázdnin, nemoci) můţe být poskytnuto stravování pouze
za úhradu plné ceny tj. včetně mzdové a věcné reţie.
První den nemoci lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování a to
z důvodného předpokladu, ţe si strávník - přihlášený ke stravování ve školní jídelně předem nemůţe stravu odhlásit (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.).
Ostatní dny musí být strávník odhlášen. Pokud si strávník v době nemoci neodhlásí
oběd, bude mu řádně vyúčtován. Dodatečné odhlášky nejsou moţné. V tomto případě
se doplatek věcné a mzdové reţie nevyţaduje.
Jídelní lístek
Jídelní lístek pro MŠ, ZŠ sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní
kuchařkou a kuchařkou odpovědnou za mateřské školy.
Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel apodle zásad
racionální výţivy. Důraz je kladen na plnění spotřebního koše, coţ zajišťuje pestrost
jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků. Při přípravě
jídel se střídají technologické postupy. Jídelníček je sestavován vţdy dva týdny předem
a umístěn na stránkách školy a v objednávkovém systému strávníka.
Jiným právním subjektům (MŠ Kouty, MŠ Petra z Kravař,ZŠ Kouty) je jídelníček
zasílán e-mailem.
Přídavky a porce strávníků
Strávník si můţe přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýţe, těstoviny, sladké pokrmy
apod.).Zeleninové saláty, ovocné saláty a kompoty jsou nabízeny formou zeleninového
(ovocného) baru. Výhodou pro strávníka je široký výběr salátů a moţnost neomezené
konzumace dle vlastní spotřeby.

Přídavek masa není možný!
Váha masa u dospělých strávníků a žáků 15 a více let je stejná.
Rovněž finanční norma u těchto skupin strávníků je stejná.
Od 7. 9. 2015 je školní jídelna dětem zpřístupněna od 7.00 hodin, k dispozici jsou čtyři
druhy nápojů (mléčný nápoj, čaj, dţus, voda s citrónem). V průběhu výdeje obědů jsou
v nabídce vţdy tři nápoje (čaj, dţus, voda s citrónem).

Hygiena provozu
Provoz ve školní jídelně probíhá při dodrţování veškerých hygienických předpisů.
Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním
prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběţně seznamováni s veškerými předpisy,
které souvisí se školním stravováním.
Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů
potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí
dodrţovat postupy při přípravě stravy, zamezit kříţení prostor a kontaminaci tepelně
zpracovaných pokrmů. Během vaření je teplota pokrmů průběţně kontrolována. Před
kaţdým výdejem stravy je teplota opět změřena, čímţ je zabráněno poklesu pod
stanovenou hodnotu. Při plnění do várnic se teplota pokrmů zaznamenává na štítek,
který je připevněn na víko várnice, aby si přebírající kompetentní osoba mohla teplotu
jídla změřit a porovnat, zda odpovídá napsaným údajům. Při zjištění nedostatků musí
přebírající osoba okamţitě informovat vedoucí školní jídelny a ta učiní opatření. Za
pozdější nedostatky školní jídelna neručí!
Přejímka zboží
U přejímky zboţí je věnována zvýšená pozornost záručním lhůtám a kvalitě. Zboţí je
dodáváno pouze českými dodavateli. Certifikáty jsou uloţeny u vedoucí školní jídelny.
Důraz je kladen na potravinové sloţení veškerých výrobků a na výběr surovin, které
jsou vhodné pro děti všech věkových kategorií. Školní jídelna v Kravařích připravuje
pokrmy pro děti pouze z nejkvalitnějších surovin, které jsou v současné době na trhu
k dispozici.
Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen ředitelem školy.
Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9.2015
na dobu neurčitou. Vnitřní řád je průběţně aktualizován.
Vypracovala: Bc. Soňa Calábková, vedoucí školní jídelny

V Kravařích 27. 01. 2017
Mgr. Tomáš Dorazil
ředitel školy

