Základní škola Ostrava – Petřkovice

Řád školní jídelny
Řád slouží ke stanovení zásad chování osob ve stravovacím zařízení. Vyplývá
z vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění poslední
úpravou vyhláškou č. 17/2015 Sb. s účinností dnem 1. února 2015 a školského zákona
č.
561/2004 Sb. Provozováním stravovacího zařízení se rozumí soubor činností směřujících
k uspokojení potřeb žáků, zaměstnanců a ostatních strávníků z hlediska možnosti pořízení
a
konzumace jídel v tomto zařízení.
Školní jídelna (ŠJ) zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování. Žák má nárok na oběd
po dobu pobytu ve škole. V době nemoci a nepřítomnosti ve škole nemá strávník nárok na
oběd. Výjimkou je první den nemoci nebo nepřítomnosti, kdy je možné odnést si oběd
v jídlonosiči. Na následující dny jsou zákonní zástupci povinni odhlásit své dítě ze
stravování. Pokud tak neučiní, bude jim možné účtovat nedotovaný oběd v částce až 52 Kč
(cena potravin, mzdové a věcné náklady).
1) Přihlašování a odhlašování stravy
Strávník je přihlášen ke stravování na základě písemné přihlášky, kterou obdrží
od
vedoucí ŠJ. Podpisem zákonný zástupce na přihlášce ke stravování souhlasí s podmínkami
provozního řádu ŠJ. S tímto řádem jsou seznámeni rodiče na informativní schůzce pro žáky
budoucích 1. tříd, dále je k dispozici na nástěnkách školy, u vedoucí ŠJ a na
www.zspetrkovice.cz.
K vyzvedávání obědů je nutno zakoupit si u vedoucí ŠJ bezkontaktní čip a to hotově
v částce 130 Kč. Při odevzdání přihlášky ke stravování obdrží zároveň přihlašovací jméno a
heslo. Tyto údaje platí po celou dobu školní docházky. Platba za čip je zálohová a při ukončení
stravování musí být funkční čip vrácen vedoucí ŠJ společně s odhláškou a záloha je vyplacena
zpět. Není-li čip po ukončení stravování odevzdán, a to nejpozději do 3. měsíců vedoucí
ŠJ, nebude už vykoupen zpět.
Každý strávník platící bezhotovostně je automaticky přihlášen ke stravování od 1. dne
v měsíci, a pokud si chce oběd odhlásit, musí to provést sám na www.strava.cz nebo telefonicky
na tel. č. 599 429 121, 737 327 000. Odhlášky se provádějí minimálně 1 pracovní den předem
a to do 10.00 h na libovolný počet dnů v současném měsíci. Částka za odhlášené obědy se
v následujícím měsíci odečítá. Přeplatky stravného budou poslány na účet strávníka v průběhu
letních prázdnin.
O stavu svého konta a veškerých pohybech (platby za obědy, odhlášky, platby za čipy
apod.) jste informováni na webových stránkách www.strava.cz.
2) Systém plateb stravného
Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup
potravin, které jsou stanoveny v příloze č. 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Do věkových skupin
jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku:
7 – 10 let
24 Kč (nedotovaný 48,-)
11 – 14 let
26 Kč (nedotovaný 50,-)
15 a více let
28 Kč (nedotovaný 52,-)
cizí strávníci
55 Kč

Cena stravenky je uvedená za 1 oběd.
Stravu je možné zakoupit na celý měsíc nebo na určité dny dle rozhodnutí zákonných zástupců.
Stravování (obědy) všech přihlášených žáků a dospělých na každý kalendářní měsíc
(s výjimkou letních prázdnin, kdy se nevaří) bude prováděno bezhotovostně - zadáním trvalého
příkazu - a to zálohově předem k 15. dni v měsíci, aby platba mohla být připsána do 20.
v měsíci. Poslední platba v květnu na červen, v srpnu se platí na září. Pokud není platba od
rodičů na stravné zaslána na účet školy a žák má přeplatek na stravném, obdrží obědy do
vyčerpání přeplatku, na další období bude odhlášen. Bez úhrady stravného nemá na oběd
nárok.
3) Organizace provozu
Výdej obědů probíhá od 10.00 h do 10.30 h pro cizí strávníky, od 11.30 h do 13.50 h výdej
obědů pro žáky.
Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogických pracovníků. Každý strávník si
vezme tác a příbor z vozíku u výdejního okna. Zde přiloží čip ke čtečce, tím potvrdí, že je
přihlášen ten daný den k obědu, a je mu připraveno jídlo na talíř. Čip musí nosit žáci denně.
K obědu je ve sklenicích připravený čaj či jiný nápoj a čistá voda, popř. mléko,
Nápoj si odeberou společně s jídlem u výdejního okna. Polévky pro strávníky jsou
připravené těsně před konzumací v terinách na zvláštním stole společně s polévkovými talíři.
Menším žákům nalévá polévku pedagogický dozor, ostatní strávníci si nalévají polévku sami.
Po konzumaci oběda ukládají strávníci použité nádobí a náčiní na určené místo –
použité tácky na regál, sklenice a misky na odkládací stolek, talíře přímo do okna a příbory
vkládají strávníci do připravené nádoby.
Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly při stolování.
Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutno ihned hlásit v kanceláři vedoucí
ŠJ a zakoupit čip nový. Za ztracený čip se zálohy nevrací.
Připomínky nebo stížnosti mohou strávníci či zákonní zástupci žáků kdykoliv nahlásit
vedoucí jídelny.
4) Výdej obědů do jídlonosičů
Porcování obědů do jídlonosičů je časově odděleno od výdeje obědů pro žáky
a
zaměstnance školy a provádí se denně od 10.00 h do 10.30 h. Cizí strávník vstupuje zadním
vchodem do vyhrazené místnosti, kde pracovnicím kuchyně předá jídlonosič a po naplnění si
oběd odnáší domů.
Během výdeje jídel pro žáky, tj. v době od 11.30 h do 13.50 h je hygienikem zakázáno
nabírat obědy do jídlonosičů. V této době bude oběd vydán, ale v jídelním okénku do misek,
aby si mohl strávník sám přeložit jídlo do jídlonosiče.
Do znečištěných jídlonosičů a skleněných nádob nebude oběd vydán. Do jídelny je povolen
vstup pouze strávníkům.
V Petřkovicích, 4. 1. 2021

Markéta Brodová, vedoucí ŠJ

