Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.Pradědem.
Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162
IČO:00852619 e-mail organizace: zsddsdsj@seznam.cz, www.ddvrbno.cz

VNITŘNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vnitřní řád byl zpracován na základě následujících předpisů:
➢ vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stavování v platném znění
➢ zákon č. 561/2004 Sb – Školský zákon v platném znění
➢ zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění
➢ vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
aktualizované úplné znění dle vyhlášky č. 602/2006 Sb. k 1. 1. 2007
➢ 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
➢ nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin
➢ 262/06 Sb. zákoník práce v platném znění
➢ zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
➢ vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky ve znění
pozdějších předpisů
Všechny jmenované zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ a u ředitele zařízení.
VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI
Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem,
příspěvková organizace, nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem – zřizovací
listina č.j.: ZL/257/2001 včetně příloh.
HLAVNÍ ČINNOSTÍ je zabezpečeno školní stravování žáků školy a školského zařízení a
závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.
REŽIM VÝDEJE JÍDEL A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Školním stravováním se rozumí stravování žáků v době přítomnosti ve škole a první den
neplánované nepřítomnosti.
Snídaně

06,00 hod. - 07,00 hod.

pondělí - sobota

Přesnídávky

06,00 hod. - 07,00 hod.

pondělí - sobota

Obědy

11.30 hod. - 14,00 hod.

pondělí - sobota

Svačiny

15,00 hod. – 15,30 hod.

pondělí - sobota

Večeře

17,00 hod. - 18,30 hod.

pondělí - sobota

1.PRÁVA A POVINOSTI STRÁVNÍKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

1.1. Práva strávníků
- využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředím
- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím,
zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií
- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

1.2. Povinnosti strávníků
- dodržují pravidla kulturního chování
- nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování
- plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob
- dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím
činnostem
- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy na předem určené místo /
okýnko na špinavé nádobí /
- neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně .
- do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor

1.3. Práva zákonných zástupců
- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

Připomínky k jídelníčku, jednotlivým jídlům, provozu jídelny, organizování výdeje stravy,
technické závady atd. přijímá vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka.

1.4.Povinnosti zákonných zástupců
- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných
skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.
Dítě v případě nemoci odhlásit.
JESTLIŽE TAK RODIČ NEUČINNÍ BUDE MU CENA OBĚDA POČÍTANÁ V PLNÉ VÝŠI .

2. VZTAHY STRÁVNÍKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAG.PRACOVNÍKY
- pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pokyny, které
bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny.
Dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření.
- informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost,…) jsou
důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STRÁVNÍKŮ
- je v jídelně zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického
dohledu
- děti/žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních
osob
- děti/žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a
hygieny
- děti/žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém
počínání mají na paměti nebezpečí úrazu
- zdravotní indispozici dítě/žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu

4. PEDAGOGICKÝ DOHLED
- je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost
- vydává pokyny k zajištění kázně dětí/žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na
dodržování pravidel společenského chování a stolování
- dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to,
aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě potřeby na
pedagogický dohled obracet
- poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a
zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby
- sleduje způsob výdeje stravy
- reguluje osvětlení a větrání
- sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky .
V případě potřeby dětem pomáhá s vracením tohoto nádobí .

5. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY
DISKRIMINACE , NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
- je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety,
drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny
- projevy šikanování mezi dětmi/žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování
apod., kterých by se dopouštěli jednotlivé děti/žáci nebo skupiny dětí/žáků vůči jiným
dětem/žákům skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.

6. OCHRANA MAJETKU
- strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a
nepoškozené
- strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu
- strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní
jídelně

7.ROZSAH SLUŽEB ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
- dětem je poskytována celodenní strava.
Celodenní strava zahrnuje jídla hlavní (oběd, večeře) a jídla doplňková (snídaně, svačiny,
večeře, druhá večeře).
- jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na
webových stránkách školského zařízení. www.ddvrbno.cz

8. VÝŠE FINANČNÍHO NORMATIVU
Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů – viz příloha
vnitřního řádu ŠJ .
(vyhláška č. 107/2008 Sb. )
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci ( děti, žáci) zařazování do věkových skupin po dobu
celého školního roku (tj. od 1.9.-31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: do 6 let, 7 10 let, 11 - 14 let, nad 15 let.

9. PŘIHLAŠOVOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ
Přihlášení a odhlášení stravování dětí/žáků ve výdejně zajišťuje pedagogický pracovník.
Změny v přihlašování a odhlašování stravy zaměstnanců je nutné provést den předem,
nejpozději však téhož dne do 07:00 hodin u vedoucí školní jídelny, popřípadě přímo ve
školní kuchyni kuchařce, zapsáním do sešitu odhlášek, který je umístěn u výdejního okénka.

10. DIETNÍ STRAVOVÁNÍ
lze poskytovat jen na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Ten stanoví konkrétní dietu.
Z důvodu umístění dítěte na DD , které má dietu s omezením lepku / onemocnění
s celiakií/ je zavedeno v našem zařízení dietní stravování.
-

Personál kuchyně a pedagogický personál / vychovatel žáka / je proškolen odborně
způsobilou osobou – nutričním terapeutem /NT / , na provozovně

-

Jídelní lístky jsou rovněž kontrolovány NT .

-

V případě jakékoliv změny související s provozem , přípravou dietních pokrmů je
nutno kontaktovat NT .NT je konzultant pro případ jakékoliv potřeby související
s dietním stravováním ve školní jídelně.

-

Pokrmy jsou připravovány odděleně , v označeném nádobí , se surovin které jsou
vhodné pro tuto dietu , jsou označeny „ BEZ LEPKU “ .

-

Schválené jídelní lístky jsou zakládány spolu s technologickými postupy.

-

U této diety je navýšena fin.norma na suroviny , dle vyhlášky podle paragrafu č.5
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu
Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ
stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.

Při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci
plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních
služeb nebo internátních služeb, se náklady na nákup potravin v kalendářním roce zvyšují na
jednoho strávníka celkově o 300 Kč.

11.ZPŮSOB ÚHRADY STRAVY

•
•
•

V HOTOVOSTI úhrada při prvním a dalším nákupu: částka za objednanou stravu
PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na účet ŠJ č. 0004438771./0100 – u dětí na jméno, u
zaměstnanců na variabilní symbol = osobní číslo

Platby se provádí dopředu, zpravidla na měsíc.
Při úhradě převodním příkazem se stanoví minimální výše bezhotovostní platby podle
finančního limitu stravného v Kč x 20 pracovních dnů.

12.VRACENÍ PŘEPLATKŮ ZA ODHLÁŠENOU STRAVU
a/ přeplatky stravného dvakrát ročně k 30.6. / k ukončení školního roku / a 31.12. / ukončení
kalendářního roku / a to takto:
- převod zůstatku na vlastní konto
- převod zůstatků na adresu složenkou
- přeplatky se vrací od částky 100,- Kč. Nižší částky se převádí do dalšího období. Neplatí to
v případě ukončení pracovního poměru nebo ukončení školní docházky.
b/ nedoplatky čtvrtletně – poslána:
- upomínka
- II upomínka
- soudní žaloba nebo převzetí exekuční firmou
c/ je možné dohodnout splátkový kalendář / při jeho nedodržení bude vymáhán jednorázově
s následnou soudní žalobou nebo exekuční firmou
d/ vyúčtování stravného při ukončení pracovního poměru vždy k datu ukončení
e/ FKSP – 2x ročně / 30.6. a 31.12. /
Před vyřazením žáků a zaměstnanců z evidence je provedena archivace stravného u vedoucí
ŠJ, kde je možné jakýkoliv záznam od roku 2004 vyhledat.

13. VLASTNÍ STRAVOVÁNÍ
Stravování probíhá samoobslužným způsobem. Do jídelny přicházejí žáci ukázněně v
doprovodu učitele či vychovatele. Tašky ukládají na vyhrazené místo. V umývárně si žáci
umyjí ruce.
Jídelna je určena pouze ke stravování a po dojedení oběda musí žák jídelnu opustit a uvolnit
místo dalším strávníkům.
V jídelně je zakázáno pokřikovat, běhat, přesedávat si během oběda.
Do jídelny chodí pouze žáci, kteří se stravují . Doprovázející učitel či vychovatel dbá, aby
tašky byly řádně uloženy .
U výdejního pultu se žáci řadí v pořadí, v jakém přišli do jídelny. Polévku na stůl donese
dozor v terině. Žáci použijí servírovací tác, na kterém si odnášejí talíř na polévku, příbor a
nápoj. Po snědení polévky odnesou talíř do příslušného okénka a spořádaně si jdou pro hlavní
jídlo a salát nebo moučník. Po ukončení oběda odevzdají veškeré použité nádobí a příbor na
servírovacím tácu u příslušného okénka. O možnosti přídavku jsou informováni pracovnicemi
u výdejního pultu. Přídavek není nárokový.

Pro konzumaci je strávníkům poskytována dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo,
nikoliv pro další činnosti. Strávníci jsou povinni se při stravování chovat ohleduplně,
v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Za úmyslně poškozené zařízení bude
vyčíslena a vymáhána finanční náhrada.
Odnášení nádobí z jídelny je ZAKÁZÁNO bez výjimky.

14. VÝDEJ JÍDEL DO JÍDLONOSIČŮ
Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.
Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení
nebo první den neplánované nepřítomnosti.
Oběd si může vyzvednout první den neplánované nepřítomnosti do jídlonosiče. Další dny
nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.
Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady viz." Pokyny pro
výdej stravy do jídlonosičů."

15. MIMOŘÁDNÝ ÚKLID V DOBĚ VÝDEJE A KONZUMACE JÍDEL
Mimořádný úklid v jídelně v době výdeje zajišťují pracovnice kuchyně, nebo dozor na
školní jídelně , v případě uklízečka .

Na případnou nenadálou událost (rozlití, rozbití,..) je strávník povinen upozornit pracovníka
dozoru nebo výdeje, aby mohl být proveden úklid.

PŘÍLOHA K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY
Směrnice o školním stravování
Dle vyhlášky č. 107/2005 ze dne 1.3.2005
-

S platností od 1.4.2017
celkem

finanční normativ / den /strávníka

-

Skupina
Strávníků

-

děti 3 do 6ti let

74,-

11,-

9,-

25,-

9,-

18,-

-

2,-

od 7 -10 let

84,-

13,-

12,-

26,-

10,-

23,-

-

-

od 11 do 14 let
-

91,-

15,-

12,-

28,-

11,-

25,-

-

-

od 11 do 14 let
/DIETA/
nad 15let D

165,-

27,-

30,-

43,-

30,-

35,-

-

-

111,-

17,-

12,-

29,-

11,-

32,-

10,-

-

111,-

17,-

12,-

29,-

11,-

32,-

10,-

-

sníd.

přes.

oběd

svač.

več.

2več.

nápoj

-

nad 15let CH
Děti docházející :

oběd
oběd
oběd

od 7 do 10 let
od 11 – 15 let
nad 15let

Dospělí
Důchodci – (bývalí zaměstnanci DDŠŠ )

oběd
FKSP

29,- Kč
+6,- Kč

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.par. 7 - zkvalitnění stravování dětí
s nařízenou ústavní výchovou
Se při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno
stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné
péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, se náklady na nákup
potravin v kalendářním roce zvyšují na jednoho strávníka celkově o 300 Kč.

-

-

26,- Kč
28,- Kč
28,- Kč

Den dětí
Vánoční besídka

:
:

150,- Kč
150,- Kč

16. SEZNÁMENÍ
Vnitřní řád je vyvěšen ve vitrínce vestibulu Školní jídelny a na internetových stránkách
ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem

Výtah nejdůležitějších informací vnitřního řádu je předáván strávníkům při zahájení
stravování s odkazem na jeho plné znění. Jakékoliv změny, především v kalkulaci plateb,
jsou s dostatečným předstihem předávány formou dopisu třídním učitelem.
Jídelní lístek je vyvěšen v prostorách školní jídelny , přístupný je taktéž na webových
stránkách školy.

Pavlů Marcela
Vedoucí ŠJ

Mgr. et Mgr.Bc. Hana Vitásková
ředitelka ZŠ,DD,ŠD a ŠJ

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 10.5.2017.
Tímto vnitřním řádem se ruší vnitřní řád ze dne 1.4.2017.

Ve Vrbně pod Pradědem , dne 10.5.2017.

8. Rozsah služeb školního stravování
- dětem je poskytována celodenní strava. Celodenní strava zahrnuje jídla hlavní (oběd, večeře) a
jídla doplňková (snídaně, svačiny, večeře, druhá večeře).
- jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na
webových stránkách školského zařízení: .........
9. Výše finančního limitu
Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.
)
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci ( děti, žáci) zařazování do věkových skupin po dobu
celého školního roku (tj. od 1.9.-31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: do 6 let, 7 - 10
let, 11 - 14 let, nad 15 let.
10. Přihlašování a odhlašování stravování
Přihlášení a odhlášení stravování dětí/žáků ve výdejně zajišťuje pedagogický pracovník. Změny v
přihlašování a odhlašování stravy zaměstnanců je nutné provést den předem, nejpozději však
téhož dne do 07:00 hodin u vedoucí školní jídelny, popřípadě telefonicky přímo ve školní
kuchyni.

8. Rozsah služeb školního stravování
- dětem je poskytována celodenní strava. Celodenní strava zahrnuje jídla hlavní (oběd, večeře) a
jídla doplňková (snídaně, svačiny, večeře, druhá večeře).
- jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce v jídelně a rovněž na
webových stránkách školského zařízení: .........
9. Výše finančního limitu
Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů (vyhláška č. 107/2008 Sb.
)
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci ( děti, žáci) zařazování do věkových skupin po dobu
celého školního roku (tj. od 1.9.-31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku: do 6 let, 7 - 10
let, 11 - 14 let, nad 15 let.
10. Přihlašování a odhlašování stravování
Přihlášení a odhlášení stravování dětí/žáků ve výdejně zajišťuje pedagogický pracovník. Změny v
přihlašování a odhlašování stravy zaměstnanců je nutné provést den předem, nejpozději však
téhož dne do 07:00 hodin u vedoucí školní jídelny, popřípadě telefonicky přímo ve školní
kuchyni.

