ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE
Řád školní jídelny
Vydáno dne 1.9.2021
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými
předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního
koše vybraných potravin.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
2)Výdejní doba
pro děti a zaměstnance ZŠ
11,10 – 13,15
pro děti a zaměstnance MŠ
11,30 – 12,15
pro odběr do jídlonosičů
11,10 – 11,45
poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob

(doporučená)

3)Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
Děti MŠ
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Pitný režim
CELKEM
Žáci ZŠ
1. – 4. ročník
5. ročník

9,- Kč
22,- Kč
9,- Kč
3,- Kč
43,- Kč

Děti MŠ 7leté
9,- Kč
25,- Kč
9,-Kč
3,- Kč
46,- Kč

27,- Kč
28,- Kč

4) Placení stravného:
a) placení se provádí inkasem na stravovací účet ŠJ, číslo 181834900/0300
b) výjimečně složenkou
Strávník má nárok na oběd, jen pokud má zaplacené obědy za předchozí měsíc.
Stravné se platí zpětně za skutečně odebrané obědy inkasem. Je nutné, aby v době platby to je
k 20. každého měsíce bylo na kontě rodičů dostatek peněz. Pokud platba neproběhne,
nebudou další obědy dítěti vydány.
5) Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně v jídelně školy denně od 7.00 do 14.00 hod. nebo dopoledne vedoucí ŠJ.
6) Odhlášky ze stravování
Na přechodnou dobu se provádí ve školní jídelně osobně či telefonicky na čísle 377992122,
každý pracovní den v době od 6,00 hodin do 13,45 hodin, nejpozději však do 7,00 hodin je
nutné odhlásit oběd pro daný den. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Oběd v první den nepřítomnosti ve škole je možné odebrat do jídlonosičů.

7) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.
O termínech strávníci budou s předstihem informováni.
8) Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen v prostoru ŠJ, popř. na webových stránkách školy
www.zschvalenice.cz .
9) Dohled
Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Dozírající pracovníci
vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
10) Výdej obědů
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke
konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb.§2 odst.7, ve znění pozdějších předpisů),
strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým
nádobím na určené místo. Porce jídel jsou připravovány podle platných norem, proto strávník
nemá nárok na přídavky.
Ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. se vztahuje pouze na žáky, kteří se zúčastní
vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci a prázdnin, kdy o ně pečuje
rodina. Výjimkou je prvního den nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4 odst. 9,
ve znění pozdějších předpisů, první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole
považuje za pobyt ve škole.
13) Vstup do jídelny
Vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo
zástupci, který jde provést úhradu stravného. Ostatním osobám je vstup do jídelny
z hygienických důvodů zakázán.
14) Chování žáků ve školní jídelně
a) Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla
uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti
školnímu řádu.
b) Zodpovědní zástupci žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní
jídelny.
c) Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád.
d) Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem
k vyloučení žáka ze školního stravování.
15) Odkládání věcí
Srovnané školní brašny se odkládají na chodbě před šatnou.
16) Organizační zajištění provozu:
17) Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo nebo telefonicky s vedoucí školní
jídelny. Tel.: 377992122
Ve Chválenicích 1.9.2021
vedoucí ŠJ: Mgr. Šárka Otcová
vedoucí kuchařka: Martina Šlajsová

