Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný od 14.10.2015
Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 25.2.2005. Novým
školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000., vyhláškou č.
602/2006 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologických závažných, nařízení ES č. 852/2004 O hygieně potravin. Rozsah poskytovaných
služeb viz. Systém HACCP.
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, pracovníky školy a školských zařízení, případně
poskytuje stravovací služby veřejnosti.
2. Provozní doba ŠJ
Školní jídelna je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních případech zůstává v provozu
dle rozhodnutí provozovatele školní jídelny.
Výdej obědů ve školní jídelně je stanoven pro žáky a zaměstnance školy od 11.30 hod. do 14.00
hod. Strava žákům je vydávána na základě předložených kreditních karet.
Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
Výdej obědů pro cizí strávníky je od 11.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – 12.30 hod. Je nutné,
aby cizí strávníci tuto dobu dodrželi. Z bezpečnostních důvodů se obědy nevydávají do sklenic !
V případě mimořádné školní akce si školní jídelna vyhrazuje změnu výdejní doby.
Dohled nad žáky v době výdeje oběda ve školní jídelně, případně při podávání doplňkových jídel
zajišťuje ředitelství školy podle rozvrhu dozorů.
3. Přihlašování a odhlašování obědů
Ke stravování ve ŠJ je nutno se přihlásit alespoň 24 hodin před započetím stravování v kanceláři ŠJ.
Žák musí odevzdat písemnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.
Odhlášky obědů se přijímají nejpozději do 7.00 hod. na daný den telefonicky na čísle 566 622 703,
737 419 329, v kanceláři ŠJ nebo přes internet. Výdejna disponuje stravovacím terminálem, který je
umístěn v prostoru školní jídelny. Strávníci si v něm mohou sami provádět požadované operace
– tzn. odhlášky stravy, objednávání druhých jídel. Uzávěrka změn provedených na terminále je ve
14.00 hodin předchozího stravného dne. Přihlášky a odhlášky lze také provádět na internetu.
Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo
první den neplánované nepřítomnosti. Oběd si může vyzvednout ve školní jídelně do jídlonosiče.
Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo může odebírat obědy za plnou
úhradu ceny, tzn. včetně věcné a osobní režie.
4. Způsob úhrady stravného
Stravné ve ŠJ je hrazeno bezhotovostním platebním stykem nebo v hotovosti. Úhrada obědů
v hotovosti je stanovena vždy na poslední týden předchozího měsíce.
Při nezaplacení stravného v daném termínu nebo při neuhrazení platby z účtu bude strávník
vyloučen ze stravování do zaplacení dlužné částky.
Cizí strávníci hradí za 1 odebraný oběd plné náklady tj. náklady na potraviny, věcná režie, osobní
režie a zisk. Cenová kalkulace se provádí vždy k 1.3. každého roku a platí po dobu 1 roku. Pokud
dojde k nárůstu vstupů vlivem inflace nebo zdražení, organizace si vyhrazuje právo upravit cenu
oběda i během uvedeného období.
5. Organizace provozu
- strávník si vezme příbor a tác, identifikuje se prostřednictvím karty, vyzvedne si hlavní jídlo,
polévku a přílohu
- nápoj si načerpá sám z nápojové nádoby
- oběd konzumuje u jídelního stolu
- použité nádobí odevzdá v určeném okénku
- z jídelny je zakázáno odnášet inventář
- jídelní lístek je k dispozici na vývěsce a webových stránkách školy, změna jídelníčku je
vyhrazena
- strávníci jsou povinni řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a kuchařky
- strávníci se chovají ohleduplně, dodržují hygienická a společenská pravidla stolování
- úraz, nevolnost apod. hlásí pedagogickému dozoru
6. Dietní stravování
Žákům, jejichž stravování vyžaduje omezení, poskytuje školní jídelna stravování v dietním režimu,
avšak pouze na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost.
Školní jídelna také umožňuje ohřívání donesené stravy. V tomto případě nezodpovídá za její kvalitu.
Všichni strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád školní jídelny a v prostorách jídelny udržovat
klid, pořádek a čistotu.
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