Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace
Tel.:567316140

Cejle 116, 588 51 Batelov

IČ: 750 221 17

email: zs.cejle@seznam.cz

Vnitřní řád školní jídelny
Jídelna Základní školy a mateřské školy Cejle, p. o. (dále jen ŠJ) je účelovým zařízením, které zajišťuje
výdej jídel v předepsaných časových dobách.
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb. a
vyhláškou č. 430/2001 Sb. o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě výživových
norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
V jídelně se stravují:
1. Děti MŠ
2. Žáci ZŠ
3. Zaměstnanci ZŠ a MŠ
Děti MŠ a žáci ZŠ se stravují na základě přihlášky ke stravování.
V době prázdnin se žáci a zaměstnanci nemohou stravovat za zvýhodněných podmínek, ale pouze po
doplacení režijních nákladů. Obdobně se nemůže stravovat dospělý zaměstnanec, který čerpá
dovolenou nebo se účastní školení. Toto ustanovení platí také v případě onemocnění dítěte, žáka nebo
pracovní neschopnosti dospělého zaměstnance s výjimkou prvního dne (oběd si lze vyzvednout).
Druhý den (a případně dny následující) se hradí oběd v plné výši 58 Kč, pokud nebude odhlášen u
vedoucí ŠJ. Pedagogičtí pracovníci mají zakázáno odhlašovat dětem a žákům stravu (výjimkou je
rozhodnutí ředitelky školy při nepřítomnosti vedoucí ŠJ, případně při technických problémech
s komunikačními nástroji). Přihlásit a odhlásit stravu lze u vedoucí ŠJ do 7:00 daného dne
(telefonicky, osobně, emailem), od 6:00 do 14:00 na následující den.
V případě celodenního pobytu v MŠ a neodebírání stravy mají zákonní zástupci povinnost dítě v době
oběda vyzvednout (v 11:00) a zpět dovést najezené (ve 12:00). V případě půldenního (dopoledního)
pobytu dítěte v MŠ a neodebírání stravy není dítěti poskytnuta přesnídávka a zákonný zástupce má
povinnost si dítě vyzvednout v 11:00.
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Do jídelny mají přístup pouze strávníci řádně zaregistrovaní ve ŠJ.
Ceny za stravu ve školní jídelně (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování):
Děti MŠ:

Přesnídávka – 8 Kč
Oběd – 20 Kč
Svačinka – 8 Kč

Žáci ZŠ:

Děti do 10 let: Oběd – 23 Kč
Děti od 11 let: Oběd – 25 Kč

Věk dítěte či žáka pro výpočet stravy se určuje podle věku, který dítě či žák dovrší v daném školním
roce.
Platby a vyúčtování: Platba za stravování probíhá měsíčně zálohově. Ve výjimečných případech jiným
způsobem. Vyúčtování probíhá vždy na konci pololetí.
Pracovní doba:

6:00 – 14.00 hod.

Výdejní doba:

8:30 výdej přesnídávek MŠ
11:00 výdej obědů MŠ
11:40 výdej obědů ZŠ
14:00 výdej svačinek MŠ

Svačinky vydává učitelka MŠ a obědy vydává kuchařka ŠJ. Dozor nad dětmi provádí jednotliví
vyučující.
Odpolední svačinky jsou vydávány pouze v prostorách ŠJ, nevydávají se dětem s sebou.
Odpolední svačinku je možné výjimečně dát dítěti, které dříve odchází z MŠ, s sebou a to pouze po
předchozí domluvě s vedoucí ŠJ do 7:00 daného dne.
Děti ZŠ a MŠ se stravují odděleně. Nádobí a příbory pro MŠ a ZŠ jsou skladovány odděleně.
Nevydanou stravu je možno vydat přítomným strávníkům jako přídavek.
Pitný režim: Děti mají k dispozici od 6:30 nápoj, který se během dne doplňuje podle potřeby. Každé
dítě má svůj hrneček, který je po použití umyt.
Jídelníček na každý týden je vyvěšen na nástěnce při vstupu do školy, je také umístěn na webových
stránkách školy.
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Úklid: V prostoru výdejny provádí běžný, denní i sanitární úklid kuchařka v souladu s provozním a
sanitačním řádem školní kuchyně. V prostoru jídelny provádí úklid školnice (denně vytírá podlahu,
otírá stoly, stírá prach). Týdenní a sanitární úklid se provádí dle sanitačního řádu.
Zajištění bezpečnosti a pravidla chování: Děti a žáci podle pokynů dohlížejícího pracovníka vstupují
do jídelny a k výdeji stravy. Při čekání na jídlo zachovávají žáci - strávníci pravidla slušného chování. ·
Dohled ve ŠJ zajišťují pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně. V prostorách ŠJ dodržují
žáci - strávníci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při
přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly
způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí a žáků: Strávníci, případně jejich zákonní
zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit
všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako světci viděli způsobit, zaměstnancům
školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny. Škodu, která
je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho
zákonný zástupce povinen nahradit.
Případné dotazy, připomínky či problémy se řeší ihned s vedoucí ŠJ, případně s ředitelkou školy.
Účinnost od 1. 9. 2018.
V Cejli dne 30. dubna 2017

.....................................

.....................................

Eva Karagiozi

Mgr. Ing. Marta Kozdas

vedoucí školní jídelny

ředitelka školy
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