Vnitřní řád školní jídelny - výdejny
Úvodní ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004
Sb. (školský zákon). Provoz školní jídelny – výdejny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o
školním stravování, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na
stravovací služby, vyhláškou 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 137/2004 Sb.,
vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)
č. 852/2004, o hygieně potravin.
Práva a povinnost žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými
zástupci žáků a pedagogickými pracovníky
Děti ZŠ docházející do školní jídelny - výdejny, dodržují pravidla kulturního chování,
řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob. Není nutné, aby
byli žáci do školní jídelny – výdejny přezuti, avšak v případě nepříznivých
klimatických podmínek je doporučeno použít návleky.
Práva zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny výdejny u vedoucí školní jídelny - výdejny nebo ředitelky školy.
Povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny - výdejny o změně
zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a
respektovat dobu odhlašování obědů.

Přihlášky ke stravování
Dítě přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají
strávníci na základě vyplněné online přihlášky.
Hospodářka kuchyně
Petra Dubová
dubova@magic-hill.cz
tel: 739 367 509
Zákonní zástupci nezletilých žáků se seznámí s Vnitřním řádem školní jídelny výdejny.

Placení stravného
Úhrada stravného probíhá zálohově na účet školní kuchyně 5220014036 / 5500 pod
variabilním symbolem – rodné číslo dítěte nebo v hotovosti v kanceláři kuchyně.

Cena stravného:
I. stupeň

32,- Kč

II. stupeň

34,- Kč

Zaměstnanci

68,- Kč

Provoz a vnitřní režim školní jídelny - výdejny ZŠ
Transport stravy zabezpečuje externí firma v termoportech, které jsou převáženy
z přízemí budovy (kuchyň) do 1. patra nákladním výtahem. Touto externí firmou je
společnost Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill s.r.o., IČ: 27408876
se sídlem Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany u Prahy.
Výdej stravy zajišťují pracovnice výdeje, které jsou pravidelně proškolovány
z hygienických předpisů. Před zahájením výdeje stravy kontroluje pracovnice
hodnotu a kvalitu pokrmu, při zjištění nedostatku ihned volá do kuchyně.
Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle
předpisů pro školní stravování. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku,
technologie přípravy pokrmů a spotřební koš. Konceptem zdravého stravování není
pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb,
mléka, luštěnin a dalších potravin v rámci spotřebního koše, který se měsíčně
vyhodnocuje.
Výdej stravy:

11:45 - 12:10
výdej cizím strávníkům do jídlonosičů a zákonným zástupcům
nepřítomných žáků
12:10 – 14:15
výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ

Strávníci se řadí u výdejního pultu, před vydáním pokrmu vloží do čtecího zařízení
čip, který slouží k evidenci výdeje a rozlišení druhu jídla. Strávník je povinen tento čip
nosit ke stravování, v případě ztráty zakoupit nový v kanceláři kuchyně. Pokud čip
zapomene, pracovnice výdeje dopíše jeho jméno do výdejního terminálu a oběd je
mu vydán.
Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování.
Dohled v jídelně - výdejně provádějí zaměstnanci školy dle rozvrhu, který je vyvěšen
v jídelně - výdejně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků,
hygienických a kulturních stravovacích návyků.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu. Strávníci nemohou odnášet z jídelny - výdejny
zbytky jídel s výjimkou ovoce, balených tyčinek a hotových mléčných výrobků.
Pracovníci školní jídelny - výdejny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené

mimo objekt školní jídelny - výdejny, týká se to především nezávadnosti daných
pokrmů.
Denně je zajištěn pitný režim s možnosti neomezené konzumace dle vlastní
spotřeby.
Za škodu na majetku ve školní jídelně - výdejně, kterou způsobí žák úmyslně, bude
vyžadována náhrada. Z jídelny - výdejny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny výdejny.
Dojde-li k opaření, uklouznutí nebo jinému úrazu, nahlásí dohled událost vedoucí
školní jídelny - výdejny a společně zajistí první pomoc.
Jídelní lístek je k dispozici na webové adrese www.strava.cz, výběr jídelny: 10895

Hygiena provozu
Hygiena provozu ve školní jídelně - výdejně probíhá za dodržování veškerých
hygienických předpisů dle stanoveného sanitačního řádu. Všichni zaměstnanci mají
zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního
lékaře. Jsou průběžně 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
dodržovat technologické postupy při výdeji pokrmů.

Ve Světicích 2. září 2019
Mgr. Bc. Pavla Žižková
ředitelka školy

