Vnitřní řád školní jídelny
Název školy: ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s.
Adresa školy: Šumavská 13, 78701, Šumperk
Telefon: 583212302, 583214332
Vedoucí školní jídelny: Ing. Naděžda Řeháková
Vedoucí kuchařka: Ivana Honcová

1) Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování) a
vyhláškou č. 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby),
vše v platném znění.
Vnitřní řád ŠJ je nedílnou součástí školního řádu a zásad školního stravování. Ve
školní jídelně mají právo se stravovat žáci a zaměstnanci školy v souladu s
vnitřními předpisy školy.
Přihláškou ke stravování strávník (zaměstnanec školy, žák) nebo zákonný
zástupce žáka souhlasí s vnitřním řádem ŠJ a podmínkami školního stravování.
Vnitřní řád je k dispozici v kanceláři školy a na nástěnce u jídelny.
Zákonní zástupci žáků mají právo
a) vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ
nebo ředitelky školy.
b) odebrat si stravu za první den neplánované žákovi nepřítomnosti ve škole.
Zákonní zástupci žáků jsou povinni
a) řádně vyplnit přihlášku do ŠJ
b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a
jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního
hlediska.
c) včas uhradit náklady na školní stravování.
d) dodržovat termín odhlašování obědů.
e) odhlásit stravování žáka od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole.

2) Provoz ŠJ
Provozní doba školní jídelny je v rozmezí 7:00-14:30 hodin.
Doba výdeje stravy je v rozmezí 11:30-13:30 hodin.
Vydávaná strava je určena ke konzumaci v prostorách školní jídelny. Ovoce a
balené moučníky si mohou strávníci odnášet mimo ŠJ. Škola si vyhrazuje právo
na úpravu režimu konzumace těchto součástí oběda.
Pro žáky se obědy do jídlonosičů vydávají v ceně finanční normy pouze první
den onemocnění. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro
účely této vyhlášky považuje za pobyt žáka ve škole (následně je zákonný
zástupce povinen stravu odhlásit). Za odnesenou stravu ze ŠJ nemají pracovníci
ŠJ zodpovědnost.
Odhlášky a přihlášky se provádějí nejpozději daný den do 7:30 hodin. Strávníci
musí být v době nemoci odhlášeni! Neodhlášená strava je strávníkům
naúčtována v plné výši. Odhlášky se provádí u vedoucí kuchařky osobně nebo
telefonicky na čísle 583 214 332
Jídelní lístek je vyvěšený na nástěnce u školní jídelny a také na webu školy
www.pomnenka.net. Z provozních či dodavatelských důvodů si ŠJ vyhrazuje
právo na změnu jídelníčku.
Žáci dbají ve ŠJ a v prostorách školy všech pravidel hygieny a bezpečnosti,
dodržují pravidla slušného chování.

3) Výše stravného
Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými
a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o
školním stravování.
Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli.
Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.
Výše stravného se řídí dle platného ceníku, který je uložen v kanceláři školy a
na webu. O změnách jsou zákonní zástupci žáků informováni písemně
nejméně měsíc předem.

4) Platba stravného
Stravné se platí následující měsíc na základě skutečně odebrané stravy. Pokud
není stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok. Obědy jsou zablokovány
až do zaplacení. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit
dlužnou částku.
Způsob úhrady:
převodem z účtu nebo
v hotovosti v kanceláři školy
5) Vnitřní režim školní jídelny
Strava se vydává žákovi, pokud se daný den zúčastnil vzdělávání ve škole. V
případě nemoci se strava vydává rodičům do jídlonosiče pouze první den
nepřítomnosti.
Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího.
Žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní kuchyně.
Hlavní jídlo si odeberou sami nebo s pomocí pedagogického dohledu. Po jídle
odnášejí použité nádobí do odkládacího okénka.
Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu
stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ.
Zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny (na závodní
stravování ve ŠJ nemají zaměstnanci nárok při pracovní cestě trvající déle než 5
hodin).
6) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
V době prázdnin nebo mimořádného ředitelského volna má nárok na
stravování pouze žák, který navštěvuje školní družinu.

Vnitřní řád školní jídelny je účinný od 4.9.2017

