ZŠ Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Hlučín, Hornická 7,
okres Opava, příspěvková organizace
Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou
107/2005 Sb. v platném znění, dalšími obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy školy.

1. Práva a povinnosti strávníků
Každý zaevidovaný žák a zaměstnanec školy (dále jen 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 konzumaci jídla
pravidla slušného stolování.
Vstup do jídelny je umožněn strávníkům pouze v přezůvkách nebo s návleky na obuvi.
Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel a bezlepkovou stravu.
Jídlo přenáší strávníci od výdejního místa ke stolu pouze na podnosu, přitom se strávníci
chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jejich pád
a následně i úraz, případně ohrozit i další strávníky.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si strávníci mohou
odnést z jídelny pouze v případě, že je nedokáží hned po obědě zkonzumovat.
Pedagogický dozor v jídelně dohlíží na chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, při
odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), zajistí okamžitý úklid.

2. Výdej stravy
Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:
-

pro odběr stravy do jídlonosičů : po – pá v době od 10:30 – 11:30 hod.
pro žáky a zaměstnance školy: po – pá v době od 11:30 – 14:00 hod.

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování
Přihlásit a odhlásit oběd na další dny lze prostřednictvím objednávacího boxu ve školní
jídelně, e-mailem (jidelna.zshornicka@seznam.cz), telefonicky (595 041 044, 725 061 415),
prostřednictvím webu (www.strava.cz), případně u vedoucí školní jídelny do 13:00 hod.
daného dne.

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si strávník zakoupí u vedoucí školní jídelny
stravovací čip včetně vratné zálohy za 130,- Kč. Platba stravného probíhá výhradně zálohově
bezhotovostním převodem na účet a to nejpozději do 25. dne v měsíci nebo prostřednictvím
inkasní platby pouze u České spořitelny.
Údaje pro bezhotovostní platbu:
číslo bankovního účtu pro trvalý příkaz: 35 - 1850404399/0800
číslo inkasního účtu: 0100183801/0800
variabilní symbol je strávníkovi přidělen vedoucí školní jídelny
Strávník musí dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na svém účtu.
V opačném případě mu bude strava zablokována.
Částka na osobních účtech se převádí do dalšího měsíce, přeplatky se strávníkovi vrací během
letních prázdnin zpět na účet a účet se ruší při ukončení stravování.
Žák má v první den nemoci nárok na odebrání dotované stravy do vlastního jídlonosiče na
místě tomu určeném. V další dny jsou mu odebrané obědy účtovány za plnou cenu včetně
režií.
Zaměstnanec školy má nárok na dotované stravné po odpracování minimálně 3 hodin
z pracovní doby. V době nemoci či jiné nepřítomnosti na pracovišti si může odebrat oběd
za plnou cenu včetně režií.
Obědy jsou vydávány pouze potvrzením odběru stravovacím čipem na terminálu.
Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový u vedoucí školní jídelny. Zapomene-li
strávník čip, vyzvedne si u vedoucí školní jídelny kartičku s číslem oběda. Tu odevzdá při
jeho odběru u výdejního okénka.
Jídelní lístek je vyvěšen u vstupu na 4. pavilon a ve školní jídelně.
Změna jídelníčku je vyhrazena.
Vnitřní řád je účinný od 23. 1. 2018.

V Hlučíně, dne 22. 1. 2018

Mgr. Martin Franek
ředitel školy

