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Vnitřní řád školní jídelny

  Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou        
  107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy.

Podrobnosti k výkonu práv a  povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve 
školní jídelně a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 
školy

  1. Každý zaevidovaný žák má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud      
  závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména   
  pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního 
  stravování vyloučen.

  2. Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle 
pravidla slušného stolování.

3. Jakékoliv projevy hrubosti, vulgárnosti, násilí a nebo šikanování vůči účastníkům 
činnosti školní družiny nebo zaměstnancům školy ze strany žáka jsou závažná 
porušení tohoto vnitřního řádu.

  4. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné 
činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.

  5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci 
neodnášejí do jiných prostorů školy.

6. Žák je povinný plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními 
předpisy a tímto vnitřním řádem.

7. Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák, který má objednanou stravu, 
docházel řádně do školní jídelny a objednanou stravu odebíral.

8. Zákonný zástupce je povinen informovat vedoucí školní jídelny o změně 
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh stravování ve školní jídelně.

9. Připomínky ke stravě uplatní žák nebo zákonný zástupce u vedoucí školní jídelny 
nebo vedoucí kuchařky.

   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

  10. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 
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  stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost 
  stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), 
  nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.

11. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle 
vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření 
(zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony 
provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným 
metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu 
zaměstnance.

12. Žák má zakázáno do školní jídelny vnášet nebo zneužívat návykové látky, jako 
   jsou např. cigarety, e-cigarety, doutníky, alkohol, drogy.

13. Žákovi je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zásuvkami.

   Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků

14. Žák zachází šetrně s veškerým majetkem školní jídelny. Odpovídá za výrazně 
nadměrné poškození nebo ztrátu zapůjčených potřeb ke stravování. Pokud   
způsobí ve školní jídelně škodu svévolným jednáním nebo z nedbalosti, uhradí 
škodu v odpovídající výši.

15. Žák nesmí vynášet z jídelny nádobí.

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

16. Do školní jídelny vstupuje jen žák, který je přihlášený ke stravování a má 
zaplacené obědy.

17. Žák si před návštěvou školní jídelny ponechá přezůvky a další věci nechá 
uložené v šatní skříňce nebo ve školní družině.

18. Na oběd jde žák až po skončení dopolední části vyučování a oběd sní ve školní 
jídelně. Ve výjimečných případech (zejména zdravotních) může přijít žák 
v přestávce mezi hodinami dopoledního vyučování.

19. Použité nádobí žák odevzdá do okénka umývárny nádobí. 

Výdej obědů

20. Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:

  žáci a děti z přípravné třídy: 11 45 – 13 50 hod.
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  zaměstnanci školy: 11 15 – 13 50 hod.

  cizí strávníci: 11 15 – 11 45 hod.

Přihlašování ke stravování, platba za stravování, volba jídla

  21. V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce pořídit kartu 
v kanceláři školy, ve které je žákem nebo zaměstnancem.  Platba stravného 
probíhá bezhotovostním převodem přes účet nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ v době 
7 30 – 8 00 hod. každý den, 10 45 – 11 15 v pondělí a ve středu a 13 45 – 14 15 
v úterý a ve čtvrtek.

22. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní 
výuky, musí uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze první 
den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc).

23. Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy 
neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné 
výši.

  24. Při ztrátě nebo zničení karty je nutno zakoupit novou kartu v kanceláři školy.

25. Jídelní lístek visí na přístupném místě v jídelně, na stránkách školy a na 
webovém portále. Změna jídelníčku je vyhrazena.

  26. Žáci od 4. tříd a dospělí strávníci mají možnost volby ze dvou jídel v jídelně 
objednávacím terminálem nebo pomocí internetu. Žáci do 3. tříd mohou takto obědy 
pouze odhlašovat.

  27. Zapomene-li strávník kartu na oběd, požádá vedoucí ŠJ o ověření, zda má 
zaplaceno.

  Věkové kategorie

I. 7 – 10 let
II. 11 – 14 let
III. 15 a více let

Pro zařazení do kategorie je rozhodující školní rok, ve kterém žák dosáhne věku    
7, 11 nebo 15 let. Školní rok trvá od 1. 9. do 31.8.

  Ve Stříbře dne 13.4.2019

  Mgr. Václav Peteřík
  ředitel školy




