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I. Základní ustonovení

Škohí jídelno při Zóklodní škole a mateřské škole Bystř tce 848, okr. Frýdek - Místek,
přísp ěvkovó or gani zace, pos kyt uj e strovovocí s l u žby:

- žákům škol o školských zařízení,

- závodní strovovóní vlostním zoměstnoncům organizace,

- zóvodní strovovóní zoměstnancům jiných škol,

- v rómcí hosŤinské činnosŤi poskytuje strovovocí služby jiným fyzickým a próvnickým osobóm
v rómci doplňkové činnosŤi.

Strovovóní je poskytovóno v soulodu se zákonen č.56L/?O04 5b., školský zákon, vyhlóško

č.IO7/2OO5 Sb., o školním stravovóní, zákonem č.3g2/2OO5 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
vyhlóško č.t37/2OO4 Sb., o hygienických požodavcích no strovovocí služby o o zdsodóch osobní o
provozní hyg ieny př i č innostech ep idem i o lo9i cky závažný ch, vyhl

.84/2OO5 5b., o ndklodech na zóvodní stravovóní o jejich úhrodě v příspěvkových orgoni zacích
zřízenýchúzemními somospróvnými celky, azókonemč.554/2OO4 Sb., orozpočtovych providlech
územních rozpočtů, v plotném znění.



II. Orgonizace p?ovozu strovovóní

1. Provozní dobo ve školní jídelně

Provozní doba ve školní jídelně je stanoveno na dobu od 6:00 - 14:30 ( pondělí až pótek). Provoz
školní jídelny bude zojištěn i v době hlavních prózdnin v červenci o srpnu ( rozsoh určí řediŤel
školy dle dohody se zřizovatelem ).

2. ZpŮsob přihlošovóní o odhlošovóní obědů

Úřední hodiny ve školní jídelně pro styk se stróvníky jsou sŤonoveny takto:

Přihlošovóní o odhlošovóní sŤravy se pro:uódí v koncelóři u vedoucí školní jídelny do 7 hodin no

tenŤo den o no dolší stravovocí dny nebo no tel. č.: 558 558 ?4O, Pokud není vedoucí školní
jídelny příŤomno, lze odhlósít strovu u pověřeného zoměstnonce školní kuchyně : Jono Niedobovó,
hlovní kuchařko : 558 558 22I.Při ukončení strovovóní (ukončení školní dochózky, přechod no
jinou Školu apod. ) je nutné Ťuto skutečnost nohlósit vedoucí školní jídelny, kterd podó dolší
informoce (nopř. o f inončním vyrovnóní se školní jídelnou a vrócení nepoškozeného čipu).

Neodhlóšenóanevyzvednutd sŤrovo propodá, strdvník nemd nórok no ndhrodu neodebrané strovy.

V přípodě nezaplacení strovného v daný dennebude oběd poskytnut.

Vedoucí školní jídelny neodpovídó za změny strovy provedené přes internet.

V měsící prosinci se poslední tři dny nelze odhlásit z dŮvodu z důvodu ekonomické uzóvěrl<y
příslušného kolendóřního roku.

Žai,tZaXynanebo jeho zókonný zástupcemusí provést odhlóšku dotyčného stróvníko do 7 hodin
prvního dne nepříŤomnosti ve škole no další den/dny, Pokud tok neučiní, oběd bude uvořen a
zpoplotněn Částkou 7? až79 Kč podle věku žóko a zákonný zástupce si ho opět múževyzvednout
v urČeném Čose. Pokud si zókonný zóstupce oběd neodebere, tento propodó, ole bude v dolším
měsíci předepsón k úhradě v inkosním příkozu.

Čóstko 7? až 79 Kč je propo čtená kolkulace stravy o mŮže se změnit v zóvislosti na ceně
potrovin, DPH o režie.

fiI. Úhrodo strovného ve škotní jídelně:

- rnkosem z účtu zókonného zóstupce sfróvníko

- Fokturocí zejména školóm o DPS nazókladě vyúčtovóní skutečně odebrané strovy za daný
kolendóřní měsíc dle ujednóní ve smlouvě.



IV. Úphto zo strovovóní

Zařízení školního strovovóní zabezpečují hmotnou péčt pro žóky pouze v době pobytu ve škole (
finončnílimitpotrovin).Zapobytveškolesepovožujeiprvnídennemoci dítětenebožókaa
rodič si mŮže stravu odnést v jídlonosiči. Druhý o dolší dny nemoci nejsou povožovóny zapobyt ve
škole o žók ( zóstup ce žóka) múže odebrot strovu zo plnou cenu, tj. včetně režijních nóklodŮ.

Sozby strovnáho:

Stróvníci 7 - IO let ?9,- Kč ( oběd )

Stróvnící tl -t4let 31,- Ki ( oběd )

Stróvnící t5 avícelet 3ó,- Kč ( oběd )

v. Identifikoce stróvníků

Identifikoce všech stróvníkŮ je provóděno identifikočním čipem

- čip hrodí sŤróvník

- čip není přenosný no jiného stróvníko o je plotný po celou dobu stravování ve školní jídelně,
bezplatného čipu nebude strdvníkovi oběd vydón

- při ztrótě nebo poškození čipu je stróvník povinen si zokoupít čip nový

- pokud stróvník čip zapomene, búde mu po ověření údojŮ procovnicí školní jídelny vydán náhrodní
doklad v koncelóři vedoucí školní jídelny

- v přípodě ukončení sŤrovovóní vróŤí stróvník nepoškozený čip o bude mu vrócena pořizovocí ceno
č ipu.

VI. Výdej strovy

- 
"vdei 

sfrovy pro dětl a žóky o zoměstnonce škol je od 11:35 - 13:45 hod.

- vYd"j strovy do jídlonosičŮ od 11.15 - 11:30 hod pro dŮchodce a cizí stróvníky

- vvdej strovy do jídlonosičŮ pro DPS o PS 10.45 - 11.15 hodín

VII. Pedogogický dohled o pokyny pro stróvn'rky

Žáci si odklódojí tošky o oděvy v šotně ( dospělí stróvníci svrchní oděv ), odklódot oděvy o osobní
věci no žídlích nebo stolech ve školní jídelně je nepřípustné.

Vstup do jídelny mají jen stróvníci, kteří se v jídelně strovují.

Žáci, kteří se sŤrovují ve školní jídelně, dbojí no kulturu stolovóní, dodržují řód školní jídelny o
řídísepokynyvedoucíškolníjídelnyopedogogŮ (pověřenéosoby),kteřívjídelnáchvykondvojí
dohled.

Dohled ve školní jídelně zojišt'uje ředitel školy ( rozpis pedogogickáho dohledu , pověřená osobo

starší 18 let ),

Stróvníci k odběru obědů používojí podnosy apoužité nódobí odklódojí v místě k tomu určenému.



Z jídelen je zakázóno vynóšet inventóř školní jídelny ( talíře, příbory, skleníce o dolší drobný
ínventóř )

Při neúmyslném rozbiŤí nódoby č i vylití jídlo nohlósí tuto skutečnost stróvník pověřenému
zaměsfnonci školní jídelny, který se postoró o úklid.

Zo škodu no mojetku ve školní jídelně, kterou zpŮsobí žók úmyslně, bude vyžodovóna nóhrodo.

Jídelní lístek je k dispozici navyvěsce školní jídelny, změna v jídelním lístku je vyhrazena.
Vedoucí školní jídelny mťlže změniŤ menu v zóvislosti no dodóvce potrovin, hovorijní situoci opod. o
tato změno bude zaznamenóno do jídelního lístku.

Veškeré připomínky týkojící se kvolity sfrovy, technických ahygienických zóvad provozu školní
jídelny řeší vedoúcí školní jídelny.

Stróvníci si nemohou odnášet z jídelny žódnou strovu ( o odnóšení ovoce,jogurtŮ v kelímku,
oplotků opod. rozhodne vedoucí školní jídelny ).

Úroz a nevolnost ve školní jídelně hldsí žók pedogogíckému dohledu o vedoucí školní jídelny. Úrazy
cizích stróvníků se hlósí vedoucí školní jídelny.

5 provozním řódem školní jídelny, budou stróvnící seznámeni vyvěšením provozního řódu no
ťyvěsce ve školní jídelně ( rodiče také formou letóčku při započetí strovovóní) o no webových
strónkdch školy.

Schvdlili:

Bc. Lucie jídelny M9r. Koteřino
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