VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A VÝDEJNY
Základní školy a Mateřské školy, Rudník, okres Trutnov

Vyplývá ze:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání(školský zákon)
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 84/205 Sb., o nákladech na závodní stravování…, ve znění pozdějších
předpisů,
- platných hygienických předpisů.

Výdejní doba do jídlonosiče
Cizí strávníci od 10.30 – do 11 hod. (před školním stravováním)
V ZŠ ( ŠJ ) od 10,30hod. do 13 hod.
V MŠ ( ŠJ-V ) od 11 hod. do 11.30 hod.
Přihlášky ke stravování
Strávníky přihlásí ke stravování jejich rodiče vyplněním přihlášky ke stravování.Přihlášku
předá před zahájením stravování vedoucí školní jídelny.
Odhlášení ze stravování
Ze stravování se odhlašuje den předem v době od 6 hod. do 14.30 hod,nejpozději do 7.hod.
daného dne. Telefonicky na čísle 499440379
Nárok na dotovaný oběd (za finanční normu) má strávník podle školského zákona
č.561/2004Sb.,pouze v době pobytu ve školském zařízení podle §117 odst.1.písm.b)a c)
V době nemoci a o prázdninách nemají žáci ani zaměstnanci nárok na dotovaný oběd.
Ţáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze první den
nemoci- vyhláška 107/2005 o školním stravování .V dalších dnech nemoci stravu odhlásit
nebo je moţné stravu odebírat za plnou cenu(včetně mzdové a věcné reţie). Není-li strávník
na další dny nemoci řádně odhlášen, jídlo propadá bez náhrady a je rozdáno ostatním
strávníkům.
Úhrada stravného
Poplatky za stravování jsou vybírány bezhotovostní formou z účtu rodičů u peněţních ústavů
inkasem zálohově vţdy k 20.dni předešlého měsíce na měsíc následující.Nemá –li strávník
zaplacený oběd do posledního pracovního dne v měsíci, nemá první pracovní den dalšího
měsíce nárok na oběd. Pokud strávník zaplatí oběd později, dostane oběd aţ následující
den.přeplatky stravného jsou vyúčtovány v příštím měsíci.
Číslo účtu školní jídelny : 10006-270526774/0600, variabilní symbol : rodné číslo dítěte
Kalkulace stravy:
Mateřská škola
do 6 let celodenní strava 31,-Kč. přesnídávka 8Kč. oběd 16Kč. svačina 7Kč.
od 7 let celodenní strava 38Kč přesnídávka 8 Kč, oběd 23 Kč, svačina 7Kč,

Základní škola oběd:
Dotovaný oběd
7-10 let 22,- Kč.
11-14 let 24,-Kč.

15 a více let 27,- Kč.

Nedotovaný oběd
7-10 let 45,- Kč.

15 a více let 50,- Kč.

11-14 let 47,- Kč.

Cizí strávníci 54,-Kč.( potraviny 30,-Kč ostatní náklady 24,-Kč)
Cizí strávnící s dopravou 60,- Kč ( potraviny 30,- Kč, ostatní náklady 24,- Kč, 6,- dopravné
Zaměstnanci 27,- Kč
Organizace provozu ve školní jídelně
Strávníci se chovají v jídelně ( ŠJ a ŠJ-V ) slušně, nepředbíhají a dbají pokynů dohlíţejícího
učitele.
S připomínkami ohledně technické nebo hygienické závady se strávníci či jejich zákonní
zástupci obracejí na vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti na vedoucí kuchařku
nebo ředitele školy.Ţáci neodnášejí jídlo z jídelny. Za čistotu stolů během výdeje odpovídá
personál kuchyně. Dohled v jídelně zajišťují vyučující a vychovatelé školní druţiny. Rozpis
dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.
V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden. Jídelní lístek je také na internetových stránkách
školy.
Vstup nepovolaných osob včetně zákonných zástupců je po dobu vydávání obědů do jídelny i
přilehlých prostor zakázán!
Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen : ve školní jídelně
Zákonní zástupci nezletilých dětí strávníků byli s vnitřním řádem seznámeni na třídních
schůzkách – poţádat třídní učitele, aby nechali jeden řád kolovat a přispat informaci o
seznámení do zápisu třídní schůzky, vyvěsit na stránkách školy.
TELEFON DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 499440379
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