ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE, KOMENSKÉHO 151

Školní jídelna
tel: 499 781 336
e-mail: blehova@zsbcupice.cz
www: zsbcupice.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vyplývá ze:
- Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání,
ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
- Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
Školní jídelna je součástí Základní školy Bratří Čapků,Úpice, zajišťuje školní stravování pro žáky školy,
závodní stravování pro zaměstnance školy a v rámci doplňkové činnosti stravování pro cizí strávníky.

Výše stravného:
V souladu s vyhláškou č. 463/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění
vyhlášky 107/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, je stanovena
cena oběda:
Strávníci 7 – 10 let

24,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let

26,00 Kč

Strávníci nad 15 let

27,00 Kč

Závodní stravování

31,00 Kč /úhrada zaměstnance 19,00 Kč + příspěvek FKSP 12,00 Kč/

Doplňková činnost

55,00Kč /31,00 Kč potraviny + 24,00 Kč ostatní náklady/

Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
Školní rok trvá od 1.9. do 31.8. !

Přihlašování strávníků
Každý žák, který bude odebírat obědy, odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem, která
je platná po celou dobu docházky do základní školy.
Strávníkovi bude přidělen stravovací čip, přihlašovací jméno a heslo k objednávkám po internetu. Čip slouží
k výdeji obědů a k objednávání stravy na boxu v jídelně. Čip je majetkem školy. Pokud strávník čip ztratí,
neprodleně to nahlásí vedoucí stravování a čip bude zablokován. Po třech dnech, pokud strávník čip nenajde,
obdrží za 120 Kč nový. V případě, že strávník čip zapomene, oznámí to při výdeji kuchařce.

Platba stravného
Stravné je nutno uhradit vždy dopředu před odběrem stravy.
Je možné platit
bezhotovostně
- na účet školy 190278571/0600 trvalým příkazem. Variabilní symbol přidělí vedoucí stravování. Příkaz je vždy
splatný nejpozději do 25. v měsíci na další měsíc. Částka se zadá dle věkové kategorie měsíčně.
hotově
-v kanceláři školního stravování od 7,30 do 11,30 hodin vždy poslední dva dny v měsíci.
Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatky se převádějí strávníkům do následujícího
školního roku. Pro žáky končící docházku školy se částky vracejí v hotovosti nebo na účet.

Objednávání obědů
Po zaplacení stravného – vytvoření dostatečného kreditu - je na dobu pokrytou peněžní částkou všem strávníkům
navolen oběd č.1. Objednávkový terminál umožňuje výběr z více druhů jídel. Naše školní jídelna v současné
době nabízí výběr ze dvou jídel.
Obědy se volí na objednávkovém boxu v jídelně nebo na internetové adrese www.strava.cz po zadání
přihlašovacího jména a hesla nejpozději dva pracovní dny předem.
Zůstatek – kredit je uveden na boxu i na internetu. Obědy lze objednat jen do výše kreditu. Po vyčerpání systém
neumožní objednávku.

Výdej obědů:
V jídelně od 11,35 do 13,45 hodin – dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci školy
Pro doplňkovou činnost od 11,15 do 11,55 hodin
12,20 - 12,30
13,00 - 13,25
Změnu času vydávání oběda je povinen učitel či vychovatelka nahlásit osobně 1 den předem vedoucí kuchyně.

Odhlašování obědů
Stravu na následující dny lze odhlásit telefonicky(499 781 336),na boxu i internetu do 14,00 hodin předchozího
dne. Možnost odhlašování v případě náhlé nemoci je do 6,00 hodin daného dne na záznamník.
Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte odhlásit stravu.
Pokud je dítě omluveno, ale do školy nastoupí dříve, je nutné toto sdělit vedoucí stravování.
Dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování nemá žák v době nemoci nárok na dotovanou stravu. Pouze
v první den nemoci je možné oběd vyzvednout do vlastních nádob. Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě
stravu i v době nemoci, bude jim k ceně potravin připočtena i režijní částka 24 Kč.
V době školních prázdnin a ředitelského volna je strava automaticky odhlášena. Školní výlet a další školní akce
odhlásí buď třídní učitel nebo žáci sami.

Ukončení stravování
Pokud se strávník rozhodne ukončit stravování, odevzdá zpět nepoškozený čip.

Provoz a vnitřní režim školní jídelny
Školní jídelna především zajišťuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a umožňuje závodní stravování
vlastních zaměstnanců školy.
Provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6.00 – 14.30 hodin

Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny.
Jídelní lístek a Vnitřní řád ŠJ je vyvěšený na nástěnce v jídelně.

Organizace v jídelně
Žáci 1. stupně jsou po skončení vyučování odváděni vyučujícími ke dveřím jídelny.
Před jídelnou, v jídelně i při odchodu do šatny dodržují žáci důsledně veškeré normy společenského chování a
řídí se pokyny dohledu, vedoucí kuchyně, kuchařek a dalších pedagogických pracovníků. V určeném prostoru
školy si odloží tašky, svrchní oděv, atd.
Žáci konzumují veškerou stravu v jídelně – je zakázáno vynášet jídlo ( zákusky, ovoce a pod .) ven z jídelny.
Po skončení oběda uvede žák svoje místo do naprostého pořádku, obvyklým způsobem odnáší podnos,
neprodleně opouští jídelnu a popřípadě budovu školy.
Dohled,zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v době stravování organizuje zástupce ředitele ZŠ, který
stanoví rozvrh v jídelně, který je vyvěšen v jídelně a u zástupce ředitele.
V případě nemoci zajistí zástupce ředitele náhradní dohled.
Vyřešení nenadálých situací a kázeňských problémů je věcí a povinností pracovníka konající dohled.
Školní jídelna slouží jako spojovací objekt mezi budovami pro skupiny žáků nebo třídy v doprovodu učitele, či
vychovatelky. Bezdůvodné procházení jídelnou je žákům zakázáno.
Vstup do školní jídelny je v době vydávání obědů povolen pouze pro strávníky.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Žáci mají právo na stravování ve školní jídelně a na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v souladu s právními
předpisy školní jídelny a školním řádem.
Zákonní zástupci žáků mají právo odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole.
Zákonní zástupci žáků jsou povinni včas uhradit náklady na školní stravování a dodržovat termín odhlašování
obědů.

Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.
Dohled ve školní jídelně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny.

Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny
Žák má právo užívat zařízení školní jídelny.
Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od
zákonného zástupce žáka.

Dodatek
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č.107/2005ve znění pozdějších
předpisů.
Dotazy a připomínky ke stravování přijímá vedoucí stravování na výše uvedeném telefonním čísle, emailové
adrese nebo osobně v kanceláři školního stravování v základní škole.

Vnitřní řád nabývá účinnosti 1.9.2019
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