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Úvodní ustanovení
Provoz školníjídelnyse řÍdívyhláškouMŠMTč.1o7t2oo8
Sb', o ško|ním
stravování,
ve znění
pozdějších
předpisů,
poŽadavcích
vyh|áškou
MZč,13712004
o hygienických
na stravovací
s|uŽbya
o zásadách osobnía provozníhygieny při činnostechepidemio|ogicky
závaŽnýcha nove|ou
602|2006, ško|skýmzákonem tvtŠturč. 56112004Sb., závodním stravovánímč,84t2OO5,
označováním
a|ergenů
v pokrmechpod|enařízeníEU pub|ikovaným
ve směrnici2000/89ES od
13. 1 2 . 2 0 1 4s měrnic 1
í 16 9 | 2 0 1 1EU'
obecné zásadv provozu
od 11.25 do 13.40 je výdej obědůurčenpouze pro Žáky a zaměstnanceško|y,pokud není
stanovenojinak.
Rodiče,kteříčekají
na svéděti,neŽse naobědvají,
v prostoráchpředjídelnou,
čekají
ne v jíde|ně'
jíde|ny
Záci 1. - 9. třídzákladníškolyvstupují
do
v doprovodupedagogů.

tříds nástupemna oběd s doh|edemp.o.gogť,.Doh|ed
V jíde|něje vyvěšenrozpisjednot|ivých
za chovániŽákŮa odchodz jídelny.
chod v jíde|ně,
odpovídáza p|ynu|ý
Pohyb v jíde|něje moŽnýpouze v přezůvkáchanebo náv|ecích.Do jíde|nynenípovo|envstup
obědy,zvířatům.
osobám'kterénechodína obědy,nemajízap|acené
je 6 :00- ,|4:30hod.a Úř edníhodinyj sou 7:00_ 11:30h od .
ů
Pra c o v ndí o b az am ěs t nancjídelny
Chov á n ív e š k o |níiídelně:
a ve sborovně'
a) Do jíde|ny
odcházejíŽáci d|erozpisu,kteý je vyvěšenu vchodudo jíde|ny
jídelnou.
před
prostoru
v
v
Penízea cennévěci neponechávají
b) Aktovkya svrškysi uk|ádají
odloŽeném
oděvu,tašcečina sto|e.
provydávání
pouzeti, kteřímajípřih|ášený
vstupují
oběd,a to jen v době určené
c) Do jíde|ny
p|atný
obědů;Žáci musímít
čip.
kázeň a pořádek,dbajípokynůpedagogického
doh|edu'
d) V jíde|něi před níŽáci dodrŽují
Žáci
dbají
zásad
s|ušného
sto|ování.
Q
z místnosti.
f) Vydanéjídloje určenoke konzumaciv jíde|ně,
Žácijej tedyneodnášejí
po
pouŽité
Žáci
obědě
nádobí
k
odnášejí
okénku.
ď
jakéko|iv
z jíde|ny,
zdrŽování
v prostoráchmimojídelnu
h) Po oběděodcházejíŽáci bez otá|ení
nenídovo|eno.
Práva a povinnostižáků
a1Ža*jepovinenříditse pokynypedagogického
doh|edu.
povinen
pouze
po
Žákje
zdrŽovat
Se
Ve
ŠJ
nezbytněnutnouke konzumacioběda.
dobu
il
je
je
přítomen
povinen
ve ŠJ,
mítuhrazené
c) Pokud Žák
stravné'
okéneka zanechat
d) Žákje povinenpouŽité
nádobípo konzumaciobědaodnéstdo odkládacích
svémístočisté.
e1Žaxje povinenodk|ádatsvésvrškya aktovkuna místok tomu určené'
q zák má právona výdejvšechchodůobědad|ejíde|ního
|ístku.
právo
přís|ušný
Žák
má
do
7:00
hodin
odh|ásit
si
oběd
na
den, má právona výběrze dvoujídel
I
j
í
d
e
|
n
í
h
o
po
uze
pr acovního
l í stku,
o běd č.2 lze v o | it
d| e
do 12:00hodinpředchoz ího
dne'
g) Žak,má právooběd zkonzumovatv hygienickynezávadném
prostředí.
a bezpečném
h) Žák má právoprvníden nep|ánované
nepřítomnosti
na vyzvednutí
obědado jídlonosiče
od
1 1 : 0 0h o d i nd o 1 3 : 0 0h o d i n ,
cn1Žar má právo o kontro|uvýběruihnedpři výdejijídlau vedoucístravování.
Práva a povinnostizákonných zástupcůŽáka
a) Zákonnýzástupceje povinenuhraditstravnéza svédítě'
b) Zákonnýzástupceje povinenodh|ásitsvédítěze stravování
v případěnepřítomnosti
ve Ško|e.
c) Zákonnýzástupceje povinenaktua|izovat
Údajeuvedenév přih|ášce
ke stravování'
d) Zákonnýzástupceje povinenvyčkatna příchodsvéhodítěteze ŠJpředjíde|nou'
e) Zákonnýzástupcemá právovykoupení
funkčního
a nepoškozeného
čipu.
f) Zákonnýzástupce má právo vybratstravupro svédítěd|ejídelního
|ístku.
g) Zákonnýzástupcemá právo na odebráníobědado jíd|onosiče
pro svédítěprvníden
ne p|á n o v a n én epřít o m no s t i.
t h| ásit
h) Zá k o n n ýz á s tupc em á po v inno sna
odebír ání
obědův da|ší
dny nemociz a p|nouce n u .
odhlašováníobědů
obědy |zeodh|ašovat
těmitozpůsoby:
_ do 7:00hodin
osobně u vedoucístravování
Jitkyondrouškové
_ na čís|e
Te|efonicky
u vedoucístravování
516 435 381,721 711 338 - do 7:00hodin
- do 7:00hodin
jide|na
s
|
o
up@
seznam.cz
Za s l á n í me - m a i Iuna adres u:
Za s l á n í mSM S n a m o bi| ní
t e| efo n:7 2 1 7 11 338 _ do 7:00hodin

Vyp|něním
e|ektronického
formulářena stránkáchško|ya strava'cz
Strávníkse odhlašuje
sám přes objednávkový
terminál.
Aplikace,,Strava.cz"
od záři 2019 je moŽnosi obědy objednávatpřes mobi|níap|ikacistrava.czpro te|efonya tab|etys
operačním
systémemAndroid si můŽetezdarma stáhnoutna Goog|e P|ay, odkaz p|o staŽení
najdetena Ww\^/.strava'cz,
Ap|ikacestrava.czumoŽnípřih|ašovat
či odh|ašovatstravu prakticky
jménem
probíhá
pod
kdyko|i.
Přih|ašování
odkudko|ia
uŽivate|ským
a je chráněno hes|em.V
ap|ikaci najdete vŽdy aktuá|níinformace o vydané stravě, stavu vašeho konta. MůŽetetaké
sledovat historiivašich objednávek a p|ateb za stravu' Pokud zapomenete hes|o, vedoucí
přidě|ínovéa zaš|ejej na na emai|.Po prvnímpřih|ášení
stravování
doporučujeme
změnitsi hes|o.
Strávníksi přihlašuje
a odh|ašuje
obědy nejpozdějido 7:00hodinna přís|ušný
den.
pracovního
Strávníksi výběrobědůvo|ínejpozdějido 1200 hodinpředchozího
dne.
jíd|onosiče
první
podlepravide|
V
den nepřítomnosti
dítěteve ško|e|ze nahlášený
oběd odebratdo
pro cizi strávníky.
Pod|eško|ského
pouze,,V
zákona56112004
stravovánÍ
$119 a $117 má dítěnárokna zvýhodněné
době pobytuve ško|e'V případěneoprávněného
odběru dotovanéstravyjsou rodiče(zákonní
zástupci)povinnidoplatitmzdovéa věcnénák|ady..,
tzn.:neodh|ášené
dny jsou účtovány
v plné
ceně oběda.
odh|ašovánÍobědův průběhurůznýchakcí (ško|ní
výlety, exkurze, lyŽařskézájezdy, soutěŽe
pořádanéško|ou)
provádíučite|
zajišt'ující
akci,a to nejpozději
6 dnípředem.
=
pos|ední
předem,
odh|ašování
z obědů
dny v červnu 4 dnY
v případěnáh|énemocnosti|ze si
obědvyzvednoutnah|ášené
obědydo jídlonosiče
do 1230 za ško|ní
cenu'
Neodhlášené
obědy propadajía nelze zpětně nárokovatodhlášku!
,1-6|etpo|odenní
Děti
DětiMŠ1-6|etce|odenní
DětiMŠ7-10|etpo|odenní
DětiMS 7-10|etce|odenní
Zaměstnanci
MŠ
DětiZŠ7-10|et
DětiZŠ11-14|et
DětiZŠ,15a více|et
Zaměstnanci
ZŠ
Důchodci,
býva|í
zaměstnanci
ZŠ
Cizístrávníci

íchčiní:

27,00Kč
36,00Kč
3 1 , 0 0K č
40,00Kč
71,ooKč- příspěvky
27,00Kč
30'00Kč
32'00Kč
32,00Kč- příspěvky
7 1 ' 0 0K č
7 1 . 0 0K č

P|acenístravného:
p|atební
n inkasem čísloúčtu:Bezhotovostní
stykformousvoleník inkasuz účtu.
Účtu- ve své
bance je třeba zřídit,,SVoLENí K |NKASU. ve prospěchúčtu153771359/0300,
příjemceZák|adni
ško|aS|oup,okres B|ansko;679 13 S|oupčp.200. Částxuna inkasoNEOMEZUJTE a nezasí|ejte
Žádnépeníze.Prvnízá|ohováplatbaje ve výši700,- Kč.Da|šíp|atbabude v prvnídekádě října
strŽenajen ve výši přih|ášené
stravyv měsícizáří, Po ukončení
docházky Žáka do ZŠ S|oup,
budou Vám vráceny přep|atkyna Váš účet'Částkuza zářijovéobědy zjistítev říjnovém
výpisu a

podobně.
Platba za obědy musí být na účetškoly připsána nejpozdějiposlední
pracovníden měsíce,dále budestrávníkodhlášen.

ško|ního
roku bude dítěautomatickypřihlášenoke stravě.V případě,Že nemáte
Y zářída|šího
odh|ásit.
musítedítěve ško|níjíde|ně
zdjemo stravování,
jistiny800,-Kčpro případnavýšení
je
přís|ušné
inkasu
ve
výši
V bance nutnoza|oŽitsvoleník
stravného.

výběr)
individuá|ní
n individuálníbankovnípřevod (označit
Přep|atkyse budouvracetna účet:.
n individuálně. chci dostávat papírověpředpis na zaplaceníobědů
n individuálně- chci poslat předpis na email
bankovnímpřevodubudouobědy uhrazenydo 20' dne v měsíci.Prvnízá|ohuza
Při individuá|ním
symbo|emstrávníkave vÝši700 Kč na Účet
zástupcizašlousami pod variabi|ním
obědv-zákonní
přep|atky
vracet'
sdě|Íte
čísloÚčtu,kam se budou
ško|y.Sko|níjíde|ně
Konstantní
symbo|pro p|atbusloŽenkou:
symbo|:
VariabiIní
Specifickýsymbo|:

0306
číslostrávníka
evidenční
měsícea rok stravování
čís|o

Po dvou nezap|acených
oběd je strávníkovi
automaticky
účtován.
Neodh|ášený
a neodebraný
po předchozím
ze stravovánÍ
měsících
můŽe
upozornění
vy|oučen
aŽ do dobyÚp|ného
býtstrávník
uhrazení
obědů.
Přihláškvke stravování
jíde|nyu vedoucí
Zájemclo stravovánisi vyzvednoupřih|ášku
ke stravování
v kance|ářiško|ní
stravování
běhempracovnídoby a s|oŽízá|ohuna čipna objednávánistravy,změnuvýběrua
propadábez moŽnostináhrady.Na
výdejstravy.Pokudje oběd řádně přih|ášen
a neodebrán,
ve
kaŽdýnovýško|ní
rokse strávník
nepřih|ašuje
znovua čipmuzůstávápo ce|oudobustravování
škoIníjídelně.
Ztrátanebozapomenutí
čipu:
a) Zapomenutí
čipu strávník
stravenku.
si o ve|képřestávcepřijdedo kance|ářepro náhradní
Pokudse dostaví
aŽ v doběvýdeje,musíčekat,
ověřenapřih|áška
a druh
dokudnenív počítači
později.
oběda.oběd můŽebýtvydán
je povinensi zakoupitnovýv ceně115Kčv úřední
b) Ztrátačipu- strávník
době.
jíde|nyv úřednídobě
c) Na|ezeníztraceného
čipu strávníkse dostavík vedoucíško|ní
původním
původní
i novýmčipem,
s
novýčipse vykoupízpéta
znovuaktivuje.
- čipmusíbýtfunkčni
d) Výkupčipů
rnýkupní
abez poškození,
cenaje 115Kč.
obiednáváníobědač.2
jíd|ana výběrprovšechny
od září2010se vaříve ško|ní
kuchynidvě hlavní
strávníky.
Strávníci
si objednávají
sami d|e výběruoběd č. 2. oběd č. 1 si objednávatnemusí,ten je
provšechny
automaticky
strávníky
u vedoucí
vŽdyzajištěn.
ško|níjíde|ny
Postuppři obiednávání
obědač.2
je
jako
čip stejný
u odebírání
oběda
strávník
si objednává
sám přesobjednávkový
v jíde|ně
terminá|
umístěn
pokyny
řídíse
na nástěnce
pracovního
obědč.2 se objednávánejpozději
do 12:00hodinpředchozího
dne

strávníkpřistoupík objednávkovému
terminá|u,podívá se na datum objednávání(na
nástěnce) přečtesi v daný den jídelníček,
a pokud si vybere oběd č. 2, při|oŽičip k
přepne
terminá|u,zvo|í si datum a na něm
na oběd č. 2 a potvrdít|ačítkem
uoK...
pouze s tímrozdí|em,
objednávkaje tak u|oŽena.Stejnýmzpůsobemsi oběd odh|ašuje
Že
zvo|íčís|o
0.
strávníkje sám zodpovědný za to, co si navolí
pokud se vyskytne prob|éms objednávánímnebo odh|ašování
přes terminá|nahlásí
jíde|ny.
strávníkprob|ém
vedoucíško|ní
Jídelnílístek
Jíde|nílístkyjsou umístěnyna nástěnce u ředite|ny,u vchodu do jíde|nya u objednávkového
terminálunebo na www.zss|oup.net
nebo na ,,strava.cz.,
vŽdyna týdendopředu.Jíde|ní
lístkyjsou
sestavoványtak, aby splňova|yvýŽivovounormu spotřebníhokoše a výŽivová doporučení
od
je zoh|edňována
odborníků
na výŽivupro děti a m|ádeŽod 1 - 15 |et'Změnajíde|níčku
dovozem
potravinod dodavatelůnebo z provoznichdůvodů'
Tyto změny jsou vyznačenyv jídelních|ístcích
jíde|ním
nejméně6 hodindopředu'Na
|ístkunejsouvyznačenya|ergenyv pokrmech;podrobnější
jsou
informace
na stránkách ško|yv sekci ,,jíde|na.,
v souboru ,,na oběd.. nebo na vyŽádánív
jíde|naneposkytuje
kuchyni'Ško|ni
dietnístravování.
orqanizace vÝdeie
e
S t ráv n í k spi ř i v st upudo jíde| ny Vezmh|ubokýta|íř
a
|Žicia
u sto|usi na|ijepo|évku,
dětemn i Žší ch
po|évkusami' Potom ta|ířse |Žicivrátído okénka' Zařadi se k výdejnímu
ročníků
učitelé
na|évají
okénku,při|oŽí
čipk výdejnímu
terminá|ua odeberesi oběd společněs přílohami(ovoce,sa|áty,
pam|skyapod.)a odcházÍke sto|u'Pokud čtecí
jednotkavykáŽenějakounepřesnost,žákmusík
jíde|nya spo|ečněproblémvyřeší.Strávníkovi
vedoucíškolní
se zájmem o přídavekje vyhověno.
Po jídlese odnášípouŽitýinventářk odk|ádacímu
okénku.Konec výdejeobědůje asi v.l3:40.Je
zákaz odnášeníobědůa inventářez jíde|ny,
s výjimkoukusovýchpří|oh.K obědu je vŽdy nápoj
(s|adkýa m|éko)
a přidáváse i termoss čistoupitnouvodu.Jíde|nanenahrazuje
dětempitnýreŽim
ve ško|e.
povinniříditse pokynypedagogického
Strávnícijsou
sboru,vedoucístravování
a h|avníkuchařky.
Pokudstrávníkomylemroz|ijenebo rozbijeta|íř,sk|eničku,
poŽádáu odk|ádacího
okénkao pomoc'
pracovníka
Sám neboza asistence
nehoduuk|idí.
Pedagogickýdoh|edodpovídáza p|ynu|ýchod v jíde|ně,vydává pokynyk zajištění
kázně ŽákŮ,
hygienickýcha ku|t-urních
a společenských
stravovacích
návyků.
Žák se zdrŽujeve ŠJjen po dobu nezbytněnutnouna oběd.
Strávnícijsou povinni chovat se při sto|ováníohledup|ně,v sou|adu s hygienickýmia
pravid|ypři sto|ování.StrávnÍknepoškozujea neničízařízenía vybaveníŠJ.
spo|ečenskými
Technickénebo hygienickézávady h|ásístrávníkvedoucíjíde|nynebo kterékoliv
pracovniciŠJ.
jíde|nyběhem výdejnídoby (rozbité
Mimořádnýúk|id
pracovnice
nádobí,roz|itýčajapod')zajišt'ují
SJ. Cistotustolůběhem výdejnídoby zajišt'ují
pracovniceŠJ' Prob|émynebo své připomínkyk
provozu ško|níjíde|nystrávník hlásí vedoucíjíde|ny.Úraz, nevo|nostapod. hlásí strávníci
pedagogovi.Rozpis doh|edůje umístěnu vchodu do ŠJ' V jíde|němohou být
doh|íŽejícímu
přítomnipouze strávníci,kteřímajíten den přih|ášený
oběd, rodičea jiný doprovodčekajína
jíde|nou.
před
strávníka
D|e$ 31 ško|ského
zákona mohou být Žáci podmíněněvy|oučeni
nebo vy|oučeni
ze stravování
ve
jíde|ně
případě
ško|ní
V
závaŽnéhozaviněnéhoporušenípovinnostístanovených ško|ským
jíde|ny.Mohou být vy|oučeni
zákonem nebo vnitřnímřádem ško|ní
za zv|áŠt'
nevhodnéchování
vůčipracovníkům
ško|ského
zaíizeniviz $ 31 odst.3 ško|ského
zákona.

Dobaprázdnina mimořádného
volna
íde|naaŽ
s dosta

kuchvněvařípro mateřské
školva Žáci ngmaiívÝuku.všichniostatnístrávníci
isou odh|ášeni.
V případězájmuškolních
dětío stravování
v doběvo|naza podmínkv,
Že kuchvňvaříi pro cizí
strávníkv,
ie cena oběda bez dotacístát'u'tj,p|nácena obědaa nenímoŽnostvÝběruobědů.
prázdnin
V době
se procizístrávníkv
nevařía všichni
strávníci
isouodhlášeni.
cizí strávníci
1. Výdejobědůprocizístrávníky
a rodiče,
kteřísi odebírají
obědprosvénemocné
dítě,se řídí
těmitopravid|y:
(boční
Strávník
si v mezidveří
vchoddo kuchyněu rampy)do po|icpřipraví
jíd|onosič
od 5:30- 10:00.
Jíd|onosič
budepodepsaný
a opatřenÝ
čipem.
jíd|onosič
Nap|něný
si strávníktamtéŽ
můŽevyzvednoutod 10:40do 14:00hodin.
jíd|onosiče
Nevyzvednuté
budoupo 14 hodiněumístěnyna rampu.
M e z i d v e řbude
í
o dem čeno
o d 5 :3 0do14:00hodin.
Do mezidveříje zákaz vstupuzvířatům.
Jíde|níčky
a s|oŽenkybudou dávány zájemcůmk jíd|onosičům.
Platbu za obědy proveďte
ůpo obdrŽenípředpisu a kontrole.
7. Cena oběda je 71,00 Kě a p|atbaza obědy musí být na účetškolypřipsána nejpozději
pos|ední
pracovníden měsíce,dále je strávníkodh|ášen.
8. o d h | á š e nzío bědůje do 7 ho dinna př ís|ušný
den,z měnyve výběr ujsou moŽnédo 1 2 h od i n
předchozího
pracovního
dne.
9. Podrobnéinformaceo stravovánía a|ergenechna vyŽádánív kuchyninebo na internetu.
10'Lzemítjídlonosič
na výměnu,jen je třebasi předě|atčipna druhýjíd|onosič.
11.Zákonnýzástupce má právo na odebráníoběda do jíd|onosiče
pro své dítě prvníden
neplánované nepřítomnosti'
Da|šídny musí být odh|ášennebo má povinnostnah|ásit
odebírání
obědův da|ší
dny nemociza p|noucenu a řídíse řádem pro cizístrávníky.
12.oběd spotřebujtedo ,t4:hodin,tep|épokrmy uchovávejtepro 65"c, studenépokrmy
uchovávejtepři 8'C.

2.
3.
4.
5.
6.

Podmín

- v prostoráchSJ, kam majíŽáci přístupje zajištěnajejichbezpečnosta ochrana zdraví
- výskytusociá|něpato|ogických
jevůzamezujepedagogickýdoh|ed

Závěrečnáustanovení
a) Kontro|ouprováděníustanovenítéto směrniceje statutárním
orgánem ško|ypověřen
zaměstnanec:
Jitkaondroušková.
b) U|oŽení
směrnicev archivuško|yse řídíSkartačním
řádem pro ško|ya ško|skázařizení
(Věstník
tvtŠtur
1986,sešitč.6).

Ve S|oupědne 11. Iistopadu2021
Mgr.Pavel

?ÁR|adni ii] škola u :nateřská ško|a:

UP

přlseď|:Va o:san]Í-:e

o

6 7 9 1 3 S | o u pč 'p . 2 0 0
l Č o :6 2 0 7 5 9 4 2 ' t e l ' :5 1 6 4 3 5 3 3 7

