Základní škola a Mateřská škola Buchlovice
Komenského 483, 687 08 Buchlovice
VNITŘNÍ ŘÁD
školní jídelna
dle ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávaní (školský zákon) vydává ředitelka školy a školského zařízení tento vnitřní řád. Provoz školní jídelny se řídí
vyhláškou 107/2008 O školním stravování, vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích na stravovací služby,
vyhláškou 84/2005 O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích.

1. PRÁVA ŽÁKŮ A POVINNOSTI ŽÁKŮ
Každý žák naší školy má právo na stravování ve školní jídelně
Stravovaný žák má nárok na dotované stravné pouze v případě přítomnosti ve škole nebo v první den nepřítomnosti
(při nemoci).
Stravovaný žák má povinnost šetrně nakládat se zařízením školní jídelny, dbát na čistotu prostředí kolem sebe a
dodržovat zásady stolování.
Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající náhrada.
Pokud se žák ve školní jídelně nestravuje, nesmí konzumovat ani nápoje ve školní jídelně.

2. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce žáka školy má právo přihlásit své dítě ke školnímu stravování. Vyplněnou přihlášku ke stravování
odevzdá vedoucí ŠJ a zajistí souhlas k inkasu u svého peněžního ústavu.
Zákonný zástupce žáka školy má právo v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole, vyzvednout oběd
(v chodbě školní kuchyně do vlastního) jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné.

3. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Odhlášení strávníků
Pokud jeho dítě není ve škole přítomno, musí zákonný zástupce oběd odhlásit a to den předem do 14:00 hodin:
- na www.ZŠ a MŠ Buchlovice – školní jídelna –jídelní lístek,
- email: saratova@zsbu.cz
- na telefonním čísle 572 595 243
- v kanceláři vedoucí ŠJ
Pouze ve výjimečných případech, ráno v den nepřítomnosti žáka do 7:30 hodin
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a budou strávníkovi
naúčtovány režijní náklady za každý neodhlášený oběd.
Výše stravného:
Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. č. 107/2005 Sb.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni po dobu školního roku tj. od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují věk
Žáci 7-10 let cena za 1 oběd 24,-Kč
Žáci 11-14let cena za 1 oběd 26,-Kč
Žáci 15-18let cena za 1 oběd 27,-Kč

Způsob úhrady stravného
1. Inkaso (není nutné rušit platbu přes prázdniny)
2. V hotovosti – i v případech (neprovedené platby)
Inkasní platby se uskuteční po uzávěrce uplynulého měsíce;
Platba sporožirem - se provádí do 20. dne následujícího měsíce;
Platba ostatní banky - se provádí do 15. dne následujícího měsíce;
Pokud neproběhne bezhotovostní platba, bude strávník (zákonný zástupce) na tuto skutečnost upozorněn
upomínkou a obdrží poštovní poukázku s údaji potřebnými k úhradě.
Vlastní úhradu může provést bezhotovostně na č.ú. 1541654319/0800 nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do konce měsíce.
Poštovní poukázky budou vystaveny a zaplaceny do 15. dne následujícího měsíce, nejpozději však do konce měsíce.
V hotovosti se platí po uzávěrce (cizí strávníci) do 10. dne následujícího měsíce u vedoucí ŠJ.
Hlášení změn
zákonný zástupce je povinen vedoucí ŠJ nahlásit změnu:
 stravovací zvyklosti (jiné dny)
 způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
 adresy, jména
 ukončení docházky – přestup na jinou školu, vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků.

4. podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
žáci jsou povinni dbát pokynů dohlížejícího pedagoga i ostatních zaměstnanců školy
Dohlížející pedagog dbá na klid ve školní jídelně, informuje a vede žáky k zásadám stolování.
Kontroluje používání příborů, tj. dbá, aby žáci příborem správně drželi a používali (leváky – nenutí držet nůž v pravé
ruce).

5. provoz a vnitřní režim školní jídelny
Provozní doba ŠJ:
6:30 - 15:00 hod.
Výdejní doba:
11:30 - 13:30 hod.
Výdejní doba do jídlonosičů:
11:00 - 11:15 hod.
Žák si umyje a osuší ruce, vezme tác a příbor.
Žákům 1. třídy polévku nalévá paní vychovatelka.
Žákům 2. třídy polévku nalévá vykonávající dohled ve ŠJ.
Žáci 3. až 9. ročníku si polévku nalévají sami.
Při odebírání obědu přiloží čip ke čtecímu panelu, kde se paní kuchařce zobrazí jméno, velikost porce a číslo obědu.
Saláty si žáci berou dle výběru sami z chladícího stolu.
Nápoj si žák napouští sám.
Po konzumaci oběda použité nádobí odkládá do okénka k tomu určenému a odchází ze ŠJ.
6. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.
Úraz a nevolnost ve ŠJ strávníci hlásí dohlížejícímu pedagogovi, vedoucí kuchařce, nebo jinému vyučujícímu.
8. podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany žáků
Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
Jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Nevynášejí nádobí ani potraviny ze školní jídelny.

Buchlovice 2.1.2019
Mgr. Miroslava Klímová
ředitelka školy

