Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo,
příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny, č.j. 657/2006
Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 01.10.2011

Žáci a zaměstnanci škol se přihlašují ke stravování koncem měsíce června. Noví
strávníci v posledním týdnu prázdnin. Po vyplnění přihlášky a vyzvednutí stravovacího
průkazu ,který je pro nové strávníky bezplatný, jsou strávníci povinni se tímto dokladem
prokázat při každém výdeji stravy. V případě zapomenutí stravovací karty je nutno si
v kanceláři jídelny vyzvednout náhradní stravenku, která umožní výdej oběda. Vydávání
náhradní stravenky se toleruje nejvýše 3 po sobě jdoucí dny, v dalších dnech si je strávník
povinnen zakoupit stravovací kartu novou. Dospělí strávníci si hradí stravovací kartu v plné
výši.
Na oběd ve ŠJ má nárok žák a zaměstnanec školy v době výuky, nebo při akci
pořádané školou.
V době nemoci nemohou žáci odebírat zvýhodněnou stravu a musí se odhlásit, nebo
uhradit plnou hodnotu oběda tj. včetně mzdových a režijních nákladů- vyhláška č.107/2005
Sb.
Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v prostorách jídelny.Do
jídlonosiče se vydává oběd pouze v první den nemoci a to v případě, že se žák nestačil
odhlásit.(Vyhláška č.107/2005sb.§2.odst.7.)
Stravování dospělých strávníků je upraveno ,,Směrnicí o závodním stravování“,cizí
strávníci se řídí provozním řádem jídelny s tím, že výdej do jídlonosiče je doporučen.
Dozor v jídelně zajišťují zaměstnanci Základní školy dle vyvěšeného rozvrhu.
Úhrada stravného :
− se provádí formou převodů z běžného účtu na základě dokladu o svolení k inkasu a
to
k 21 -23. dne předchozího měsíce
− ve vyjímečném případě hotově v kanceláři jídelny
V případě ne úhrady stravného do konce měsíce, mohou být strávníci odhlášeni do doby
provedení potřebné úhrady. Z důvodu kombinace doplatkového a zálohového systému plateb,
budou zohledněny v daném měsíci pouze odhlášky provedené do 20. dne v měsíci.
Odhlašování:
•

•

odhlašování se provádí z důvodu nemoci, nebo nepřítomnosti ve
škole a to vždy do 13.00 hodin předcházejícího dne potřebného
odhlášení a to telefonicky na čísle 515 322 233, po internetu
(přístupové údaje si můžete vyzvednout v kanceláři šj) nebo osobně
v kanceláři ŠJ
v případě, že oběd není odhlášen ( z důvodu např. zapomenutí) a
strávník si ho nevyzvedne, nelze ho již zpětně odhlásit (vrátit
peníze)

odhlašování většího počtu dětí z důvodu např.výletů, zkoušek, lyžařského
výcviku, škola hlásí v nejbližším možném termínu, nejpozději však
alespoň tři dny předem
Pokud se nestihnou žáci první den nemoci odhlásit, vyzvednou si oběd do čistého jídlonosiče
ve stanovené době tj od 11.25 do 11.40 hodin, jinak je výdej do jídlonosiče povolen pouze
pro cizí strávníky v již uvedené době, kterou je nutno dodržovat( Vyhláška 107/2005 Sb., § 2
odst.7. ).
•

Vstup a chování v jídelně :
− strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, provozní jídelny nebo vedoucí
kuchařky
− před vstupem do jídelny se odloží aktovky a umyjí ruce
− do jídelny se vstupuje pouze v přezůvkách a s platnou stravovací kartou
− je zakázáno přemísťování stolů, židlí a ostatního vybavení
− žvýkačky před vstupem se odhazují do odpadkového koše
− za pořádek a čistotu v jídelně odpovídá stanovený dozor vyvěšený na nástěnce
− o čistotu stolů ve výdejní době dbá zaměstnanec kuchyně
− strávník je povinen chovat se slušně, ohleduplně v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly při stolováni
− při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost hlásit
dozoru
− z jídelny je povoleno vynášet pouze balené potraviny a celé neporcované ovoce,
které si strávník může uložit do aktovky, ale v žádném případě se nesmí pohazovat
v prostorách školy ani mimo ní
− případné dotazy, nebo připomínky se řeší v kanceláři jídelny
Výdejní doba :
11.15 – 11.25 hod. výdej do jídlonosiče a pro cizí strávníky
11.35 – 13.40 hod.
určen pro žáky a zaměstnance škol
13.40 – 13.50 hod. výdej do jídlonosiče a pro cizí strávníky
Přílohou provozního řádu je cenová kalkulace se zařazením strávníků do věkových kategorií.
Zpracovala Martina Juříčková, provozní školní jídelny.

Schválil : ………………………………………
RNDr. František Vrána, ředitel školy

