Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vypracoval:

Jitka Koťová, vedoucí školní jídelny

Schválil:

Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

31. srpna 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. září 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. září 2017

1. Ve školní jídelně se stravují děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ a podle kapacity ostatní
zájemci /tz. cizí strávníci/.
2. Školní stravování se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů:
výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů
na nákup potravin stanovenými v příloze Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování
ve znění pozdějších předpisů.
3. Závodní stravování upravuje Vyhláška o nákladech na závodní stravování č.84/2005 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a Směrnice o závodním stravování.
4. Provoz jídelny se řídí vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací
složky a o zásadách osobní a provozní hygieny.
Vyjmenované vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.
5. Provoz školní jídelny: 11.00 hod. – 13.20 hod.
Vydávání obědů pro žáky a učitele se řídí rozvrhem hodin.
Výdej pro cizí strávníky: od 11.00 hod. do 11.20 hod.
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6. Stanovená výše stravného od 1. 9. 2017
Strávníci

Přesnídávka:

Oběd:

Svačina:

Strávníci MŠ:

3 – 6 let

8,- Kč

16,- Kč

6,- Kč

Strávníci MŠ:

7 let

9,-Kč

18,-Kč

7,- Kč

Žáci ZŠ:

7 – 10 let

20,-Kč

Žáci ZŠ:

11 – 14 let

22,- Kč

15 let a více

22,-Kč

Žáci ZŠ:

Zaměstnanci:

27,- Kč

Cizí strávníci:

50,- Kč

7. Jídelna zabezpečuje stravování pro:
a/. MŠ Velemín
MŠ Milešov
MŠ Chotiměř
b/ ZŠ Velemín
8. Ke stravování přihlásí rodiče žáka závaznou přihláškou, kterou odevzdají vedoucí
školní jídelny. Rodiče strávníků mateřských škol odevzdají přihlášku vedení mateřské
školky.
9. Odhlašování a přihlašování obědů na následující den se provádí nejpozději do 14 hod,
buď osobně u vedoucí jídelny a nebo telefonicky na tel. číslech 730511161, 416 597056.
Též lze odhlásit oběd týž den do 7.30 hod.
10. Stravné se hradí pouze svolením k SIPO.
11. Žáci mají nárok na dotovaný oběd pouze při pobytu ve škole a první den nemoci.
Dále si žáci mohou od druhého dne nemoci zakoupit obědy za cenu stanovenou pro
cizí strávníky a to do jídlonosičů.
12. Nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec ZŠ a MŠ, který odpracoval
minimálně 3 hodiny. Zaměstnanec je povinen na dobu nemoci, dovolené atd.
oběd odhlásit. Na tyto dny si může oběd zakoupit za cenu stanovenou pro cizí
strávníky.
13. Dozor nad strávníky je prováděn pouze za přítomnosti určeného pedagogického
dohledu. Dozorující pracovníci zajišťují kázeň žáků a dodržování hygienických
kulturně stravovacích návyků.
14. Jídelníček aktuálního týdne je umístěn na nástěnce školní jídelny, na hale školy, také na
internetových stránkách školy.
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15. Vnitřní řád školní jídelny je trvale vyvěšen na nástěnce ve šk. jídelně.
16. Při přípravě pokrmů se postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování
s tím, že může být rozšiřováno o další pokrmy vhodné pro žáky.
17. Přepravu pokrmů pro mateřské školky zajišťuje zřizovatel školy/OÚ Velemín/
18. Své připomínky a dotazy aj. ohledně školního stravování mohou strávníci
řešit přímo v kanceláři u vedoucí jídelny a nebo telefonicky na číslech jídelny.

Ve Velemíně dne 31.srpna 2017
Jitka Koťová
vedoucí školní jídelny

