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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny vychází z vyhlášky č. 107/2005Sb.o školním stravování, v platném
znění a vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění a z
ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

I. Úvodní ustanovení
Základní a mateřská škola Město Touškov, poskytuje prostřednictvím své školní
jídelny:
 Školní stravování žákům škol
 Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
 Stravování cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti
 Stravování cizích strávníků v jídelně zaměstnanců ŽŠ

II. Přihlášení a odhlášení stravování, placení obědů
1. Přihlašování, odhlašování

 Strava se přihlašuje na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Ukončení stravování
je nutné oznámit provozní školní jídelny Stravu je možno odhlašovat jeden pracovní
den předem do 12:00 hod. telefonicky, nebo na webových stránkách jídelny.
 Podrobnosti odběru stravy jsou uvedeny v pokynech, umístěných v jídelně, nebo na
webových stránkách školy.

 Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu
neodebrané stravy.

2. Úhrada stravného

 Strava se platí zálohově na další měsíc. V hotovosti vždy od 20. do 25 dne
v předcházejícím měsíci. V případě neuhrazení stravného nebude strava
poskytnuta.
 Možnosti placení stravného jsou:
a) hotově v pokladních hodinách,
b) bezhotovostně trvalým příkazem na účet školní jídelny,
c) bezhotovostně inkasem z účtu strávníka,
d) fakturací škole na základě skutečně odebrané stravy

3. Úplata

 Jídelna zabezpečuje stravu pro žáky pouze v době pobytu ve škole.
 Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může
stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt
ve škole a žák (zákonný zástupce) stravu odebrat nemůže.
 Sazby stravného
MŠ
a) žáci MŠ 3-6 let 37kč
b) žáci MŠ 7-10let 43kč:
ZŠ
a) žáci 7- 11 let 26 Kč
b) žáci 11 – 14 let 28. Kč,
c) žáci 15 a více let 30 Kč,
ZZS
a) zaměstnanci vlastní organizace (bez příspěvku z FKSP)33 Kč
Cizí
a) cizí strávníci –(doplňková činnost) 54. Kč.

III. Práva a povinnosti strávníků, zaměstnanců a ostatních
strávníků




Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují.
Všichni strávníci mají právo stravovat se v čistém a kulturním prostředí.
Dohled nad nezletilými žáky zajišťuje určený pedagogicky dozor s pomocí
kuchařky u výdejního okénka.
 Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují řád školní jídelny a řídí se pokyny
vedoucí školní jídelny a pověřených osob vykonávajících dozor.
 Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro
vracení nádobí.

 Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle ad.).
 Jídelní lístek je k dispozici ve školní jídelně a na webových stránkách.
 Změna jídelníčku je vyhrazena; vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti
na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tuto změnu zaznamená do jídelního
lístku.
 Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad
provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního
řádu ve školní jídelně a na webových stránkách školy, zákonní zástupci pak na
schůzkách před zahájením stravování.

2. Režim a provozní doba










Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6:00 do
14:30.
Provoz školní jídelny je uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního
klidu a
pro žáky základní školy během školních prázdnin.
Výdej cizím strávníkům probíhá od 10:00 do11:00. Výdej jídlonosičů je oddělen
od výdeje v hlavní činnosti.
Výdej cizím strávníkům v jídelně, probíhá od 11:00 do 11: 30
Výdej stravy pro MŠ v jídelně je stanoven ve dnech stravování od 11:30-11:40 do
12:00
Výdej stravy pro MŠ ve třídách probíhá od 11:30-11:40 do12:00.
Výdej přesnídávek od 7:00, výdej svačin od 14 : 00.
Pitný režim poskytuje jídelna celodenně.
V mimořádných případech se odpolední svačina připravuje dítěti MŠ zabalená
domů.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků
 Na bezpečnost žáků dohlíží předem stanovený pedagogický dozor.
 Všichni strávníci se při pobytu ve školní jídelně chovají tak, aby neohrozili zdraví a
majetek svůj ani jiných osob.
 Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky,
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo
nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech
nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

IV. Platnost řádu



Vnitřní řád školní jídelny
ZŠ a MŠ Město Touškov je platný od 21. 5. 2018



Projednání a schválení
pedagogickou radou dne 19. 4. 2018



Řád je veřejně k dispozici
v plném znění u provozní školní jídelny, na nástěnce,
v ředitelně školy, na internetových stránkách školy – www.skolatouskov.cz
Mgr. Dagmar Mezerová
ředitelka

