Vnitřní řád Školní jídelny Hlubočky dle §30 školského zákona, odst.1
písm.a)
podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve
škole, školském zařízení
Školní jídelna Hlubočky je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Hlubočky.
1.

základním činností školní jídelny je stravování žáků, při své činnosti se řídí :

a) Vyhláškou č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování
b) Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
c) Vyhláškou č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby
d) Vyhláškou č. 147/98 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů
e) Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. V případě
onemocnění (první den nemoci) si žák může neodhlášený oběd vyzvednout. Pokud bude chtít stravu
odebírat další dny bude mu účtována plná cena.
Hlavním předmětem školní jídelny je poskytování školního stravování, dále má školní jídelna zřízenou
hospodářskou činnost za účelem prodeje služeb veřejnosti.
V příloze Vnitřního řádu školní jídelny jsou uvedeny finanční limity pro jednotlivé skupiny strávníků.
Přihlašování a odhlašování obědů je možné osobně na telefonním čísle 734261765 nebo e-mailem:
sjhlubocky@seznam.cz nejpozději do 13 hodin na následující den.
Ve školní jídelně je 1 den v týdnu výběr ze dvou druhů jídel, v případě výběru druhého jídla je nutné
tento oběd přihlásit 2 dny předem osobně na telefonním čísle 734261765 nebo e-mailem:
sjhlubocky@seznam.cz
Stravné je možné uhradit v hotovosti v kanceláři školní jídelny vždy do 12. dne v daném měsíci, dále
inkasem, pro tuto platbu je nutné vyřídit svolení k inkasu na účet školní jídelny č. 1821235389/0800.
Inkasní platby ve školní jídelně inkasujeme doplatkem za odebrané obědy.
V době prázdnin je stravování žáků /v případě zájmu/ zajištěno v měsíci červenci za plnou cenu
včetně režií, v měsíci srpnu zaměstnanci školní jídelny čerpají řádnou dovolenou.
Jídelní lístek je vyvěšen při vchodu do školní jídelny vždy v pátek na následující týden, ve školních
jídelnách – výdejnách jsou jídelní lístky vyvěšeny také v pátek v jídelně na nástěnce.
Vedoucí školní jídelny dbá na plnění a dodržování finančního normativu na potraviny a dodržování
spotřebního koše.

Školní jídelna nepřipravuje pro strávníky dietní stravování, v případě individuálního stravování je
s rodiči sepsána dohoda.
Do školní jídelny mají vstup povolen pouze zaměstnanci školní jídelny, ostatním osobám je vstup
přísně zakázán.
Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci se řídí vzájemnou úctou, respektem a důstojností všech
účastníků.
písm. b)
provoz a vnitřní režim školského zařízení
Úřední hodiny pro styk se strávníky jsou stanoveny na PO – ST od 7.00 hodin – do 12.00 hodin.

Provoz Školní jídelny Hlubočky
Pracovní doba:

6:00 – 14:30 hod.

•

pro děti a vlastní zaměstnance

12:05 – 13:30 hod.

•

pro cizí strávníky v jídelně

11:25 – 12:00 hod.

•

pro cizí strávníky v jídelně – úterý

11:55 - 12:15 hod.

•

pro odběr do jídlonosičů

10:30 – 11:15 hod.

Výdej:

Provoz školní jídelny – výdejny v Mariánském Údolí
Pracovní doba:

10:15 – 14:30 hod.

Výdej:
•

pro děti

11:40 – 13:20 hod.

•

pro cizí strávníky v jídelně

11:00 – 11:40 hod.

•

pro odběr do jídlonosičů

10:40 – 11:15 hod.

Provoz školní jídelny – výdejny v Hlubočkách Dukle
Pracovní doba:

10:15 – 14:30 hod.

Výdej:
•

pro děti

11:40 – 13:20 hod.

•

pro cizí strávníky v jídelně

11:00 – 11:40 hod.

•

pro odběr do jídlonosičů

10:15 – 11:15 hod.

Strávníci jsou povinni dodržovat výdejní dobu.

písm. c)
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Při stolování žáků v jídelně je zajištěn pedagogický kvalifikovaný dozor, který dbá na to, aby žáci při
jídle dodržovali pravidla správného stolování, slušného chování, aby nedocházelo k případným
úrazům žáků.
Vedoucí školní jídelny dbá na dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se
provozu školní jídelny, dbá na bezpečnost žáků při stravování.
V budově školní jídelny platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
písm. d)
podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
Ve školní jídelně platí zákaz poškozování a ničení majetku školní jídelny.
Je zakázáno vynášení nádobí mimo prostory školní jídelny.

V Hlubočkách dne 31.8.2018

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY HLUBOČKY

Strávníci

Platba

Příspěvek

Žáci 7-10 let

20,- Kč

od zřizovatele na provoz

Žáci 11-14 let

23,- Kč

od zřizovatele na provoz

Žáci 15 a více let

25,- Kč

od zřizovatele na provoz

veřejnost

57,- Kč včetně DPH 15 %

-

veřejnost včetně dovozu

58,- Kč včetně DPH 15%

-

Cena oběda u žáků je stanovena podle finančního limitu jednotlivé věkové
skupiny strávníků.
.

