ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302
e-mail : skola@zscerekvice.org
IČO : 70 981 817
bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300
__________________________________________________________________________________

PROVOZNÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ

JÍDELNY

Stravování se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou č.463/2011 Sb., kterou se
mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou
č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených ÚSC, ve znění vyhlášky č.94/2006 Sb. a vyhlášky č.17/2008 Sb. a vyhláškou
č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Vyhlášky o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem.
1. Do školní jídelny mají vstup pouze platící strávníci (strávníci ZŠ, MŠ a zaměstnanci
školy).
Vrchní ošacení, školní tašky atd. si děti odkládají v šatně jim určené.
Na dodržování pořádku v jídelně během výdeje obědů dohlíží pedagogický dozor.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí jídelny, pedagogického dozoru a vedoucí
kuchařky.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí MŠ, odnášejí hlavní teplý pokrm od
výdejního okénka pouze pedagogičtí pracovníci MŠ, případně osoba jimi určená.
Úraz nebo nevolnost strávníků ve školní jídelně se hlásí pedagogickému dozoru nebo
vedoucí školní jídelny, rovněž tak technické a hygienické závady.
Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní pedagogický dozor nutná
opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.
2. Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně pro děti MŠ+ přesnídávku a svačinu
včetně celodenních nápojů .
Jídlo se vydává pouze na základě přihlášené a zaplacené stravy!
Celý oběd včetně doplňků (ovoce, moučník) konzumuje strávník v jídelně, toto se
vztahuje i na strávníky MŠ.
výdej přesnídávek
výdej obědů
výdej svačinek

8,00 – 8,15 hod.
11,30 – 13,30 hod. (dle aktuálního rozvrhu)
13,15 - 13,30 hod.

V první den neplánované nepřítomnosti a nemoci lze odebrat oběd do jídlonosiče v době
od 11,15 do 11,30 hod.
(S vydaným obědem si může každý nakládat dle svého uvážení, pokud si jej odnese domů,
jídelna nenese odpovědnost za kvalitu pokrmu !!!)

3. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném
školním roce (vyhláška č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb.) :
Děti MŠ 3 – 6 let
celodenní strava

34,- Kč

přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim

7,- Kč
18,- Kč
6,- Kč
3,- Kč

polodenní strava

27,-Kč

přesnídávka
oběd
pitný režim

7,-Kč
18,-Kč
2,-Kč

Děti MŠ 7 let
celodenní strava

35,- Kč

přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim

7,- Kč
19,- Kč
6,-Kč
3,-Kč

polodenní strav

28,-Kč

přesnídávka
oběd
pitný režim

7,-Kč
19,-Kč
2,-Kč

Žáci
7 – 10 let
Žáci
11 – 14 let
Žáci
15 let a více
Zaměstnanci
Důchodci ŠJ
Cizí strávníci – porce masa 100g

19,- Kč
21,- Kč
22,- Kč
22,- Kč
22,- Kč
55,-Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září – srpen),
ve kterém dosahují věku podle kategorií.
Školní rok se počítá od 1.9. do 31.8., proto např.dítě, které dosáhne 15 let až v srpnu 2016,
platí od 1.9.2015 (po celý školní rok) obědy v ceně pro 15 leté.
Stejná pravidla platí pro určení věkové kategorie 7-10 let a 11-14 let, neboť tak to ukládá
právní předpis.
4. Stravné se platí úhradou na účet č.181165700/0300, variabilní symbol je přidělené
evidenční číslo. Ve vyjímečných případech lze po dohodě platit hotově u p. účetní
v kanceláři ZŠ.
Zaměstnanci platí potravinovou normu sníženou o příspěvek FKSP.
Stravné se hradí vždy do 25. dne předcházejícího měsíce. Bez zaplacení zálohy na
stravování nebude strava vydána !

5. Při vyúčtování na konci školního roku se peníze za odhlášené obědy se automaticky
převádějí na další školní rok,
Je možné nevyčerpané stravné vrátit na základě písemné žádosti zákonných zástupců
v hotovosti.
V případě, že žák již nebude navštěvovat školní jídelnu, se nevyčerpané stravné vrací
k 30.6. školního roku nebo ihned po ukončení docházky do ZŠ a MŠ.
6. Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplněné závazné přihlášky ke stravování
tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci vyplní a podepíší přihlášku, vyznačí
stravované dny, tuto odevzdají u vedoucí školní jídelny a souhlasí s podmínkami
provozního řádu školní jídelny.
Jídlo je vydáváno pouze na základě přihlášené a zaplacené stravy na daný měsíc.
V případě neplacení stravného bude strávník, po předchozí výzvě k úhradě, vyřazen
ze stravování.
Každý strávník se musí na počátku nového školního roku ke stravování vždy přihlásit!
7. Odhlašování obědů je možné telefonicky na tel.493696362, nebo osobně u vedoucí
školní jídelny nebo v elektronické formě.
Strava se odhlašuje vždy den předem, nejpozději daný den do 6,30 hod.
V první den nemoci lze odebrat oběd do jídlonosiče od 11,15 do 11,30 hod.
Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy nelze vydávat stravu domů
za dotovanou cenu (cena potravin).
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez náhrady. (Neodhlášená strava může být
strávníkovi doúčtována plnou částkou včetně provozních a mzdových nákladů.)
Informace o stavu konta lze zjistit osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky
(č.tel. 493696362) v době od 9 – 11 hod.
8. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník ZŠ automaticky odhlášen.
Strávníci MŠ v této době odhlášeni nejsou.
9. Týdenní jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, v šatně MŠ a na internetových
stránkách školy. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.
10. Konkrétní stížnosti, připomínky, návrhy, podněty je nutno podat okamžitě bez zbytečného
odkladu, nejlépe následující den, u vedoucí školní jídelny, případně u ředitele školy.
11. Platný provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně, v mateřské škole, u kanceláře vedoucí ŠJ
a zveřejněn na internetu.
12. Provozní nabývá platnosti dnem 1.1.2016 a nahrazuje v plném rozsahu vnitřní řád
ze dne 31.8.2014.

V Cerekvice n.Bystřicí 3.1.2016
Ing. Jiří Ježek
ředitel

