Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace

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
1. Práva a povinnosti strávníků
Každý zaevidovaný strávník 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.
Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování.
Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by
mohly způsobit jeho pád.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do
jiných prostorů školy.
Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 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.
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.
2. Výdej obědů
Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:
A)
B)
C)
D)

cizí strávníci:
žáci ZŠ:
děti MŠ:
žáci ZŠ:

11:00 – 11:10 hod.
11:15 – 11:40 hod.
11:45 – 12:00 hod.
12:10 – 12:30 hod.

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování
V případě zájmu o stravování ve školní jídelně musí zájemce odevzdat přihlášku vedoucí ŠJ
nebo u třídního učitele. Platba stravného probíhá hotově, vždy za odebrané obědy a to do
15. následujícího měsíce. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, není jídelna povinna
stravování poskytovat! Přihlásit a odhlásit oběd lze u vedoucí stravování ŠJ buď den předem
nebo do 7. hod. aktuálního dne (osobně, nebo na tel. 482345052).
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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.
Školní obědy jsou dotované státem (režijní výdaje, mzdové náklady…), a proto žák, který je
nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované
nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči).
c
4. Cena stravného
KATEGORIE
3 – 6 let
7 – 10 let
11 – 14 let
Zaměstnanci školy
Cizí strávníci

Přesnídávka
7,-

oběd
20.24.25.35.50.-

svačina
6.-

Strávníci (děti, žáci) jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce
dosáhnou. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Žák má právo užívat zařízení ŠJ. Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo
z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce žáka.
V Habarticích dne 1.2.2019

Vypracovala: Jana Krubnerová, vedoucí ŠJ
Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Alena Žamberová

