ZÁKLADNÍ

Školní 234, 356 01 Lomnice

Š K O L A L O M N I C E,
okres Sokolov

č. tel.: 352 600 231

e-mail:info@lomnicezs.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
je součástí školního řádu

Pracovnice školního stravování:

Marie Baumannová

Kuchařky:

Jaroslava Omaniková
Petra Burianová
Krista Baumannová

Provoz školní jídelny se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, Školským zákonem
č. 561/2004, vyhláškou MŠMT č. 463/2011 Sb. o školním stravování, vyhláškou
č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhláškou č. 602/2006 Sb.
o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákonem č. 121/2004 o péči
o zdraví lidu, zákonem 258/2000 o veřejném zdraví a vyhláškou MZ ČR
č. 195/2005 - vše ve znění pozdějších předpisů, tedy v platném znění.
I.

Práva a povinnosti žáků – strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní
jídelně
Žák – strávník má právo:




stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
na kvalitní a vyváženou stravu
na zachování lidské důstojnosti, ochranu před duševním a tělesným násilím
a patologickými jevy

Žák – strávník má povinnost:







dodržovat vnitřní řád školní jídelny
chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými
a společenskými pravidly stolování
řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga, vedoucí školní jídelny, kuchařek
odkládat svrchní oblečení a aktovky v šatně jídelny
umožnit plynulý chod výdeje obědů, včetně časného odchodu z jídelny
odnést si po jídle použité nádobí k odkládacímu okénku, zanechat po sobě
čisté místo u stolu a zasunutou židli




zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně ani v jejím
okolí
úmyslně nepoškozovat majetek školní jídelny a spolužáků, vzniklé škody po
projednání se zákonným zástupcem uhradit nebo uvést do původního stavu

Zákonný zástupce má právo:





vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u pracovnice školní
jídelny nebo u ředitelky školy
na vznášení připomínek k chodu jídelny, k hodnocení jídel, mají právo na
informace o odběru stravy žákem
na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte
zákonní zástupci mohou odebrat oběd za nemocného žáka do jídlonosiče

Zákonný zástupce má povinnost:

II.

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky – strávníky, zákonnými zástupci
a pracovníky školy




III.

nahlásit změnu čísla účtu, ukončení stravování

při pobytu v jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují vnitřní řád školní
jídelny, zásady slušného chování a pokyny pracovníků školy
zaměstnanci školy, zákonní zástupci a žáci se k sobě chovají slušně
a ohleduplně
dohled ve školní jídelně vydává žákům – strávníkům a zákonným
zástupcům žáků pokyny k zajištění:
vnitřního řádu školní jídelny
bezpečnosti strávníků
nezbytných organizačních opatření

Provoz školní jídelny:








Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci a cizí strávníci při dodržení
podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.
Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.
Jídelní lístek je zveřejněn ve školní jídelně, na webových stránkách školy:
http://lomnicezs.cz/clanek/11118/jidelnicek.html
Provozní doba kanceláře: 6,30 – 15,00 hod.
Přihlašování a odhlašování obědů: předem, v nutném případě nejpozději
do 7.30 hod. téhož dne osobně nebo telefonicky
tel.: 352 623 063, mobil: 731 013 652
Úhrada stravného: vždy předem
hotově na pokladně ŠJ (kolem 25. dne v měsíci na měsíc následující)










IV.

Nárok na dotované školní stravování vzniká pouze s pobytem žáka ve
vyučování.
Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda
v jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče,
pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče žáka měli zájem
o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, nebo
o prázdninách, musí hradit plnou cenu oběda, tj. 43,- Kč (Vyhláška
463/2011 Sb.).
V době prázdnin a ostatního volna (ředitelské volno, státní svátky) jsou žáci
automaticky odhlášeni. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k uzavření
jídelny, budou strávníci včas informováni.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.
Úklid jídelny: v době výdeje obědů – pracovnice kuchyně
mimo dobu výdeje – uklízečka školní jídelny
Sestavování jídelníčku: pracovnice školního stravování a kuchařka

Výdej obědů:


Doba výdeje obědů:
Výdej obědů pro zaměstnance OÚ: 11.30 – 12.00 hod.
Výdej obědů do vlastních nádob: od 12.00 hod.
(připravené na stolku v jídelně)
Výdej obědů pro žáky a pracovníky školy: 11.50 – 13.50 hod.



Výdej oběda pro žáky do jídlonosičů je povolen pouze v případě, má-li se
zabezpečit stravování nemocného žáka v první den onemocnění, pokud již
nelze stravu odhlásit.
Obědy se vydávají pouze do čistých jídlonosičů. Do skleněných nádob se
strava nevydává.



V.

možnost platby inkasem (stravné bude inkasováno předem, vždy 20. dne
v měsíci na měsíc následující)
Finanční poplatek:
1. – 4. ročník
22,- Kč
5. – 9. ročník
23,- Kč
zaměstnanci školy
23,- Kč
místní důchodci
37,- Kč
cizí strávníci
43,- Kč

Dohled nad žáky:



provozní pracovníci jídelny vykonávají dohled nad žáky do příchodu
pedagogického pracovníka pověřeného dohledem ve školní jídelně
po příchodu žáků zajišťují dohled pedagogičtí pracovníci školy dle rozpisu
vyvěšeného v jídelně




VI.

Režim pro žáky:













VII.

dohled nad žáky školní družiny vykonávají vychovatelky školní družiny
dohled sleduje chování žáků během pobytu ve školní jídelně (jídelna,
sociální zařízení, šatny), koriguje počet žáků u výdeje s ohledem na
kapacitu jídelny (jsou-li obsazené všechny stoly, vyčkají další žáci
v prostoru chodby), pokud dojde ke znečištění podlahy a hrozí nebezpečí
uklouznutí, upozorní na tuto skutečnost pracovnice jídelny, které zajistí
nápravu

po příchodu do jídelny si žáci odloží v šatnách svrchní ošacení na věšáky
a školní tašky na lavičky
cennosti a peníze si žáci nesmí nechávat v šatně, ale musí si je brát
s sebou do jídelny
polévku si žáci 3. – 9. ročníku nalévají sami, u výdejního okénka se chovají
ukázněně; žáci 1. – 2. ročníku po příchodu do jídelny usedají ke stolům
a polévku jim nalévá pedagogický dohled
v době nemoci si žák může obědy odhlásit nebo je odebírat za plnou cenu
jako cizí strávník (tuto skutečnost je zákonný zástupce žáka povinen
nahlásit vedoucí stravování)
jakýkoliv úraz, nehodu či ztrátu nahlásí žák neprodleně dozorujícímu učiteli
nebo pracovníkovi ŠJ
vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkoholu,
omamných a psychotropních látek) je v prostorách školní jídelny přísně
zakázáno
žáci nesmějí do jídelny nosit věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (např.
zbraně, výbušniny, chemikálie) a věci, které by mohly ohrožovat mravní
výchovu žáků (časopisy apod.).
projevy šikanování, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny vůči jiným žákům nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší
a slabší), jsou v prostorách jídelny zakázány

Režim pro zákonné zástupce:





Rodiče, prarodiče, sourozenci, ostatní příbuzní a jiné osoby čekají na
stravujícího se žáka pouze v prostoru chodby.
Z důvodu bezpečnosti se v prostoru vyhrazeném pro stravování žáků nesmí
pohybovat děti, které nejsou žáky školy. Za děti, které přicházející do školní
jídelny s osobou čekající na stravujícího se žáka, nese plnou zodpovědnost
osoba, která je doprovází.
Pokud dojde k porušení uvedených pravidel, mohou být osoby čekající na
žáka požádáni pracovníkem vykonávajícím dohled nad žáky o opuštění
školní jídelny.



Zákaz vstupu do prostoru vyhrazeného pro stravování se nevztahuje na
doprovod handicapovaných žáků.
Pracovnice školního stravování
Marie Baumannová

