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Šxolni  jídelna:

Telefon do ŠJ: 516 435 381,721711 338
Emai l :  j idelnasloup@seznam.cz
Číslo účtu ško|y: 1 53 771 359l o3oo
Vedoucí stravování: Jitka ondroušková
Vedoucí kuchařka: Jiř ina Marková
Zodpovědná osoba
pro hospodářskou činnost: Jiř ina Marková

Úvodní ustanovení
Provoz školní jídelny se řÍdí vyhláškou MŠMT č.1o7t2oo8 Sb', o ško|ním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, vyh|áškou MZč,13712004 o hygienických poŽadavcích na stravovací s|uŽby a
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemio|ogicky závaŽných a nove|ou
602|2006, ško|ským zákonem tvtŠtur č. 56112004 Sb., závodním stravováním č,84t2OO5,
označováním a|ergenů v pokrmech pod|e nařízení EU pub|ikovaným ve směrnici 2000/89 ES od
13. 12.2014 směrnicí 1 1 69|2011 EU'

obecné zásadv provozu
od 11.25 do 13.40 je výdej obědů určen pouze pro Žáky a zaměstnance ško|y, pokud není
stanoveno jinak.
Rodiče, kteří čekají na své děti, neŽ se naobědvají, čekají v prostorách před jídelnou, ne v jíde|ně'
Záci 1. - 9. tříd základní školy vstupují do jíde|ny v doprovodu pedagogů.



V jíde|ně je vyvěšen rozpis jednot|ivých tříd s nástupem na oběd s doh|edem p.o.gogť,. Doh|ed
odpovídá za p|ynu|ý chod v jíde|ně, za chováni ŽákŮ a odchod z jídelny.
Pohyb v jíde|ně je moŽný pouze v přezůvkách anebo náv|ecích. Do jíde|ny není povo|en vstup
osobám' které nechodí na obědy, nemajízap|acené obědy, zvířatům.
Pracovní doba zaměstnanců jídelny je 6:00 - ,|4:30 hod. a Úřední hodiny jsou 7:00 _ 11:30 hod.

Chování ve ško|ní iídelně:
a) Do jíde|ny odcházejí Žáci d|e rozpisu, kteý je vyvěšen u vchodu do jíde|ny a ve sborovně'
b) Aktovky a svršky si uk|ádají v prostoru před jídelnou. Peníze a cenné věci neponechávají v
odloŽeném oděvu, tašce či na sto|e.
c) Do jíde|ny vstupují pouze ti, kteří mají přih|ášený oběd, a to jen v době určené pro vydávání
obědů; Žáci musí mít p|atný čip.
d) V jíde|ně i před ní Žáci dodrŽují kázeň a pořádek, dbají pokynů pedagogického doh|edu'
Q Žáci dbají zásad s|ušného sto|ování.
f) Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jíde|ně, Žáci jej tedy neodnášejí z místnosti.
ď Žáci po obědě odnášejí pouŽité nádobí k okénku.
h) Po obědě odcházejí Žáci bez otá|ení z jíde|ny, jakéko|iv zdrŽování v prostorách mimo jídelnu
není dovo|eno.

Práva a povinnosti žáků
a1Ža*je povinen řídit se pokyny pedagogického doh|edu.
il Žákje povinen zdrŽovat Se Ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda.
c) Pokud je Žák přítomen ve ŠJ, je povinen mít uhrazené stravné'
d) Žákje povinen pouŽité nádobí po konzumaci oběda odnést do odkládacích okének a zanechat
své místo čisté.
e1Žaxje povinen odk|ádat své svršky a aktovku na místo k tomu určené'
q zák má právo na výdej všech chodů oběda d|e jíde|ního |ístku.
I Žák má právo odh|ásit si oběd do 7:00 hodin na přís|ušný den, má právo na výběr ze dvou jídel
d|e jíde|ního lístku, oběd č. 2 lze vo| i t  pouze do 12:00 hodin předchozího pracovního dne'
g) Žak, má právo oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí.
h) Žák má právo první den nep|ánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče od
11:00 hod in  do 13:00 hod in ,
cn1Žar má právo o kontro|u výběru ihned při výdeji jídla u vedoucí stravování.

Práva a povinnosti zákonných zástupců Žáka
a) Zákonný zástupce je povinen uhradit stravné za své dítě'
b) Zákonný zástupce je povinen odh|ásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve Ško|e.
c) Zákonný zástupce je povinen aktua|izovat Údaje uvedené v přih|ášce ke stravování'
d) Zákonný zástupce je povinen vyčkat na příchod svého dítěte ze ŠJ před jíde|nou'
e) Zákonný zástupce má právo vykoupení funkčního a nepoškozeného čipu.
f) Zákonný zástupce má právo vybrat stravu pro své dítě d|e jídelního |ístku.
g) Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jíd|onosiče pro své dítě první den
nep|ánované nepřítomnost i .
h) Zákonný zástupce má povinnost nah|ási t  odebírání obědů v da|ší dny nemoci za p|nou cenu.

odhlašování obědů
obědy |ze odh|ašovat těmito způsoby:
osobně u vedoucí stravování Jitky ondrouškové _ do 7:00 hodin
Te|efonicky u vedoucí stravování _ na čís|e 516 435 381 ,721 71 1 338 - do 7:00 hodin
Zasláním e-maiIu na adresu: j ide|nas|oup@seznam.cz - do 7:00 hodin
Zasláním SMS na mobi|ní te|efon: 721711 338 _ do 7:00 hodin



Vyp|něním e|ektronického formuláře na stránkách ško|y a strava'cz
Strávník se odhlašuje sám přes objednávkový terminál.

Aplikace ,,Strava.cz"
od záři 2019 je moŽno si obědy objednávat přes mobi|ní ap|ikaci strava.cz pro te|efony a tab|ety s
operačním systémem Android si můŽete zdarma stáhnout na Goog|e P|ay, odkaz p|o staŽení
najdete na Ww\^/.strava'cz, Ap|ikace strava.cz umoŽní přih|ašovat či odh|ašovat stravu prakticky
odkudko|i a kdyko|i. Přih|ašování probíhá pod uŽivate|ským jménem a je chráněno hes|em. V
ap|ikaci najdete vŽdy aktuá|ní informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. MůŽete také
sledovat historii vašich objednávek a p|ateb za stravu' Pokud zapomenete hes|o, vedoucí
stravování přidě|í nové a zaš|e jej na na emai|. Po prvním přih|ášení doporučujeme změnit si hes|o.

Strávník si přihlašuje a odh|ašuje obědy nejpozději do 7:00 hodin na přís|ušný den.
Strávník si výběr obědů vo|í nejpozději do 1200 hodin předchozího pracovního dne.
V první den nepřítomnosti dítěte ve ško|e |ze nahlášený oběd odebrat do jíd|onosiče podle pravide|
pro cizi strávníky.
Pod|e ško|ského zákona56112004 $119 a $117 má dítě nárok na zvýhodněné stravovánÍ pouze,,V
době pobytu ve ško|e' V případě neoprávněného odběru dotované stravy jsou rodiče (zákonní
zástupci) povinni doplatit mzdové a věcné nák|ady.., tzn.: neodh|ášené dny jsou účtovány v plné
ceně oběda.
odh|ašovánÍ obědů v průběhu různých akcí (ško|ní výlety, exkurze, lyŽařské zájezdy, soutěŽe
pořádané ško|ou) provádí učite| zajišt'ující akci, a to nejpozději 6 dní předem.
odh|ašování z obědů pos|ední dny v červnu = 4 dnY předem, v případě náh|é nemocnosti |ze si
oběd vyzvednout nah|ášené obědy do jídlonosiče do 1230 za ško|ní cenu'

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášku!

Děti ,1-6 |et po|odenní
Děti MŠ 1-6 |et ce|odenní
Děti MŠ 7-10 |et po|odenní
Děti MS 7-10 |et ce|odenní
Zaměstnanci MŠ
Děti ZŠ 7-10 |et
Děti ZŠ 11-14 |et
Děti ZŠ ,15 a více |et
Zaměstnanci ZŠ
Důchodci, býva|í zaměstnanci ZŠ
Cizí strávníci

P|acení stravného:

n inkasem číslo účtu: Bezhotovostní p|atební styk formou svolení k inkasu z účtu. Účtu - ve své
bance je třeba zřídit ,,SVoLENí K |NKASU. ve prospěch účtu 153771359/0300, příjemce Zák|adni
ško|a S|oup, okres B|ansko; 679 13 S|oup čp. 200. Částxu na inkaso NEOMEZUJTE a nezasí|ejte
Žádné peníze. První zá|ohová platba je ve výši 700,- Kč. Da|ší p|atba bude v první dekádě října
strŽena jen ve výši přih|ášené stravy v měsíci září, Po ukončení docházky Žáka do ZŠ S|oup,
budou Vám vráceny přep|atky na Váš účet' Částku za zářijové obědy zjistíte v říjnovém výpisu a

71,oo Kč - příspěvky
27,00 Kč
30'00 Kč
32'00 Kč
32,00 Kč - příspěvky
71 '00 Kč
71.00 Kč

ích činí:
27,00 Kč
36,00 Kč
31,00 Kč
40,00 Kč



podobně. Platba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději poslední
pracovní den měsíce, dále bude strávník odhlášen.
Y září da|šího ško|ního roku bude dítě automaticky přihlášeno ke stravě. V případě, Že nemáte
zdjem o stravování, musíte dítě ve ško|níjíde|ně odh|ásit.
V bance je nutno za|oŽit svolení k inkasu ve výši přís|ušné jistiny 800,- Kč pro případ navýšení
stravného.

n individuální bankovní převod (označit individuá|ní výběr)
Přep|atky se budou vracet na účet:.
n individuálně. chci dostávat papírově předpis na zaplacení obědů
n individuálně - chci poslat předpis na email

Při individuá|ním bankovním převodu budou obědy uhrazeny do 20' dne v měsíci. První zá|ohu za
obědv -zákonní zástupci zašlou sami pod variabi|ním symbo|em strávníka ve vÝši 700 Kč na Účet
ško|y. Sko|níjíde|ně sdě|Íte číslo Účtu, kam se budou přep|atky vracet'

Konstantní symbo| pro p|atbu sloŽenkou:
VariabiIní symbo|:
Specifický symbo|:

0306
evidenční číslo strávníka
čís|o měsíce a rok stravování

Neodh|ášený a neodebraný oběd je strávníkovi automaticky účtován. Po dvou nezap|acených
měsících můŽe být strávník po předchozím upozornění vy|oučen ze stravovánÍ aŽ do doby Úp|ného
uhrazení obědů.

Přihláškv ke stravování
Zájemcl o stravováni si vyzvednou přih|ášku ke stravování v kance|áři ško|ní jíde|ny u vedoucí
stravování během pracovní doby a s|oŽí zá|ohu na čip na objednáváni stravy, změnu výběru a
výdej stravy. Pokud je oběd řádně přih|ášen a neodebrán, propadá bez moŽnosti náhrady. Na
kaŽdý nový ško|ní rok se strávník nepřih|ašuje znovu a čip mu zůstává po ce|ou dobu stravování ve
škoIníjídelně.

Ztráta nebo zapomenutí čipu:
a) Zapomenutí čipu - strávník si o ve|ké přestávce přijde do kance|áře pro náhradní stravenku.
Pokud se dostaví aŽ v době výdeje, musí čekat, dokud není v počítači ověřena přih|áška a druh
oběda. oběd můŽe být vydán později.
b) Ztráta čipu - strávník je povinen si zakoupit nový v ceně 115 Kč v úřední době.
c) Na|ezení ztraceného čipu strávník se dostaví k vedoucí ško|ní jíde|ny v úřední době
s původním i novým čipem, nový čip se vykoupí zpét a původní znovu aktivuje.
d) Výkup čipů - čip musí být funkčni abez poškození, rnýkupní cena je 115 Kč.

obiednávání oběda č. 2
od září 2010 se vaří ve ško|ní kuchyni dvě hlavní jíd|a na výběr pro všechny strávníky.
Strávníci si objednávají sami d|e výběru oběd č. 2. oběd č. 1 si objednávat nemusí, ten je
automaticky pro všechny strávníky u vedoucí ško|níjíde|ny vŽdy zajištěn.

Postup při obiednávání oběda č. 2
čip je stejný jako u odebírání oběda
strávník si objednává sám přes objednávkový terminá| umístěn v jíde|ně
řídí se pokyny na nástěnce
oběd č. 2 se objednává nejpozději do 12:00 hodin předchozího pracovního dne



strávník přistoupí k objednávkovému terminá|u, podívá se na datum objednávání (na
nástěnce) přečte si v daný den jídelníček, a pokud si vybere oběd č. 2, při|oŽi čip k
terminá|u, zvo|í si datum a na něm přepne na oběd č. 2 a potvrdí t|ačítkem uoK...
objednávka je tak u|oŽena. Stejným způsobem si oběd odh|ašuje pouze s tím rozdí|em, Že
zvo|í čís|o 0.
strávník je sám zodpovědný za to, co si navolí
pokud se vyskytne prob|ém s objednáváním nebo odh|ašování přes terminá| nahlásí
strávník prob|ém vedoucí ško|ní jíde|ny.

Jídelní lístek
Jíde|ní lístky jsou umístěny na nástěnce u ředite|ny, u vchodu do jíde|ny a u objednávkového
terminálu nebo na www.zss|oup.net nebo na ,,strava.cz., vŽdy na týden dopředu. Jíde|ní lístky jsou
sestavovány tak, aby splňova|y výŽivovou normu spotřebního koše a výŽivová doporučení od
odborníků na výŽivu pro děti a m|ádeŽ od 1 - 15 |et' Změnajíde|níčku je zoh|edňována dovozem
potravin od dodavatelů nebo z provoznich důvodů' Tyto změny jsou vyznačeny v jídelních |ístcích
nejméně 6 hodin dopředu' Na jíde|ním |ístku nejsou vyznačeny a|ergeny v pokrmech; podrobnější
informace jsou na stránkách ško|y v sekci ,,jíde|na., v souboru ,,na oběd.. nebo na vyŽádání v
kuchyni' Ško|ni jíde|na neposkytuje dietní stravování.

orqanizace vÝdeie
Strávníksi  př i  vstupu do jíde|nyVezme h|ubokýta|ířa |Žic ia u sto|u s i  na| i je po|évku, dětem niŽších
ročníků učitelé na|évají po|évku sami' Potom ta|íř se |Žici vrátí do okénka ' Zařadi se k výdejnímu
okénku, při|oŽí čip k výdejnímu terminá|u a odebere si oběd společně s přílohami (ovoce, sa|áty,
pam|sky apod.) a odcházÍ ke sto|u' Pokud čtecí jednotka vykáŽe nějakou nepřesnost, žák musí k
vedoucí školní jíde|ny a spo|ečně problém vyřeší. Strávníkovi se zájmem o přídavek je vyhověno.
Po jídle se odnáší pouŽitý inventář k odk|ádacímu okénku. Konec výdeje obědů je asi v.l3:40. Je
zákaz odnášení obědů a inventáře z jíde|ny, s výjimkou kusových pří|oh. K obědu je vŽdy nápoj
(s|adký a m|éko) a přidává se i termos s čistou pitnou vodu. Jíde|na nenahrazuje dětem pitný reŽim
ve ško|e.
Strávnícijsou povinni řídit se pokyny pedagogického sboru, vedoucí stravování a h|avní kuchařky.
Pokud strávník omylem roz|ije nebo rozbije ta|íř, sk|eničku, poŽádá u odk|ádacího okénka o pomoc'
Sám nebo za asistence pracovníka nehodu uk|idí.
Pedagogický doh|ed odpovídá za p|ynu|ý chod v jíde|ně, vydává pokyny k zajištění kázně ŽákŮ,
hygienických a ku|t-urních a společenských stravovacích návyků.
Žák se zdrŽuje ve ŠJ jen po dobu nezbytně nutnou na oběd.
Strávníci jsou povinni chovat se při sto|ování ohledup|ně, v sou|adu s hygienickými a
spo|ečenskými pravid|y při sto|ování. StrávnÍk nepoškozuje a neničí zařízení a vybavení ŠJ.
Technické nebo hygienické závady h|ásí strávník vedoucí jíde|ny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.
Mimořádný úk|id jíde|ny během výdejní doby (rozbité nádobí, roz|itý čaj apod') zajišt'ují pracovnice
SJ. Cistotu stolů během výdejní doby zajišt'ují pracovnice ŠJ' Prob|émy nebo své připomínky k
provozu ško|ní jíde|ny strávník hlásí vedoucí jíde|ny. Úraz, nevo|nost apod. hlásí strávníci
doh|íŽejícímu pedagogovi. Rozpis doh|edů je umístěn u vchodu do ŠJ' V jíde|ně mohou být
přítomni pouze strávníci, kteří mají ten den přih|ášený oběd, rodiče a jiný doprovod čekají na
strávníka před jíde|nou.
D|e $ 31 ško|ského zákona mohou být Žáci podmíněně vy|oučeni nebo vy|oučeni ze stravování ve
ško|ní jíde|ně V případě závaŽného zaviněného porušení povinností stanovených ško|ským
zákonem nebo vnitřním řádem ško|ní jíde|ny. Mohou být vy|oučeni za zv|áŠt' nevhodné chování
vůči pracovníkům ško|ského zaíizeni viz $ 31 odst. 3 ško|ského zákona.



Doba prázdnin a mimořádného volna
íde|na aŽ

s dosta
kuchvně vaří pro mateřské školv a Žáci ngmaií vÝuku. všichni ostatní strávníci isou odh|ášeni.
V případě zájmu školních dětí o stravování v době vo|na za podmínkv, Že kuchvň vaří i pro cizí
strávníkv, ie cena oběda bez dotací stát'u 'tj, p|ná cena oběda a není moŽnost vÝběru obědů.
V době prázdnin se pro cizí strávníkv nevaří a všichni strávníci isou odhlášeni.

cizí strávníci
1. Výdej obědů pro cizí strávníky a rodiče, kteří si odebírají oběd pro své nemocné dítě, se řídí

těmito pravid|y: Strávník si v mezidveří (boční vchod do kuchyně u rampy) do po|ic připraví
jíd|onosič od 5:30 - 10:00. Jíd|onosič bude podepsaný a opatřenÝ čipem.
Nap|něný jíd|onosič si strávník tamtéŽ můŽe vyzvednout od 10:40 do 14:00 hodin.
Nevyzvednuté jíd|onosiče budou po 14 hodině umístěny na rampu.
Mezidveří bude odemčeno od 5:30 do14:00 hodin.
Do mezidveří je zákaz vstupu zvířatům.
Jíde|níčky a s|oŽenky budou dávány zájemcům k jíd|onosičům. Platbu za obědy proveďte
ůpo obdrŽení předpisu a kontrole.

7. Cena oběda je 71,00 Kě a p|atba za obědy musí být na účet školy připsána nejpozději
pos|ední pracovní den měsíce, dále je strávník odh|ášen.

8. odh|ášení z obědů je do 7hodin na přís|ušný den, změny ve výběru jsou moŽné do 12hodin
předchozího pracovního dne.

9. Podrobné informace o stravování a a|ergenech na vyŽádání v kuchyni nebo na internetu.
10'Lze mít jídlonosič na výměnu, jen je třeba si předě|at čip na druhý jíd|onosič.
11.Zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jíd|onosiče pro své dítě první den

neplánované nepřítomnosti ' Da|ší dny musí být odh|ášen nebo má povinnost nah|ásit
odebírání obědů v da|ší dny nemoci za p|nou cenu a řídí se řádem pro cizí strávníky.

12.oběd spotřebujte do ,t4:hodin, tep|é pokrmy uchovávejte pro 65"c, studené pokrmy
uchovávejte při 8'C.

Podmín
- v prostorách SJ, kam mají Žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví
- výskytu sociá|ně pato|ogických jevů zamezuje pedagogický doh|ed

2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

Závěrečná ustanovení
a) Kontro|ou provádění ustanovení

zaměstnanec: Jitka ondroušková.
b) U|oŽení směrnice v archivu ško|y

(Věstník tvtŠtur 1986, sešit č.6).

této směrnice je statutárním orgánem ško|y pověřen

se řídí Skartačním řádem pro ško|y a ško|ská zařizení

Ve S|oupě dne 11. Iistopadu 2021
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Mgr. Pavel


