ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BUKOVICE,
OKRES NÁCHOD

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Obecná ustanovení
1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny
určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, vyhotovený na základě ustanovení zákona č.
561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.
2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11,30 h do 12,30 h.
3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci
školy. Rozvrh dozorů je určen v ročním plánu školy.
4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních
stravovacích návyků. Dozírající pracovníci:
• sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství
soli a koření,…)
• sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy
upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu
• sledují dodržování jídelníčku
• sledují čistotu vydávaného nádobí a příborů
• regulují osvětlení a větrání
• sledují odevzdávání nádobí strávníky. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel
apod. provádí personál stravovacího zařízení.
5. Nutný úklid během provozní doby zajišťuje dozírající.
6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklizečka ZŠ. Pokud je místnost školní jídelny
použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.
7. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce školy na období 5
pracovních dnů předem.
8. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci
v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
9. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby a to
zvláštním vchodem do stravovacího zařízení, nikoli přes výdej ve školní jídelně.
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10. Odhlašování obědů při plánované nepřítomnosti - nejpozději jeden den před plánovanou
nepřítomností do 14 hodin ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 491 543 395.
11. Přihlašování obědů - nejpozději jeden den před nástupem do školy do 14 hodin ve školní
jídelně nebo telefonicky na čísle 491 543 395.
12. Cena obědů – I
II

20,- Kč
22,- Kč (žáci 5. ročníku s OŠD)

13. Odhlašování obědů v době neplánované nepřítomnosti žáka ve škole upravuje vyhláška č.
107/2005 Sb., § 4, odst. 9 takto: 1. den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro
účely vyhlášky považuje za pobyt ve škole, čili strávník má nárok odebrat jídlo za dotovanou
cenu a bude mu vydáno, např. do jídlonosiče.
Po další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí rodič oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, bude
mu od 2. dne nepřítomnosti oběd účtován za nedotovanou cenu 49,- Kč.
14. Způsob placení obědů - za obědy se platí hotově po výdeji stvrzenky žákům ve školní
jídelně vždy poslední týden v měsíci na následující měsíc.
15. Peníze za odhlášené obědy se vyrovnávají v následujícím měsíci.

Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto provozního řádu je statutárním orgánem školy
pověřen zaměstnanec: Pavlína Kollertová, vychovatelka ŠD a Světlana Ulrichová, vedoucí ŠJ.
2. Vnitřní řád ŠJ je trvale vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
3. Zrušuje se Provozní řád ŠJ ze dne 1. 6. 2007.
4. Vnitřní řád ŠJ nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010.

V Bukovici dne 1. 9. 2010

Ludmila Brátová, ředitelka školy
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