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Provozní řád školních jídelen
vnitřní řád

při Základní škole a Mateřské škole Andělská Hora, okres Bruntál

Na zakladě Vyhlášky VtŠtUr Čn e. rc7D005 o školním stravování ze dne25.02.2005 ve z,nénípozdějších

předpisů, úprav a našízení, vydává ředitel ZékJadní školy a Mateřské školy Andělská Hora, okres Bruntál

tento pRoVoZNÍ ŘÁo ŠroLNÍCH JÍDELEN.

Ško]ní jídelny jsou zaíizeli ZŠ a MŠ Andělská Hora. která slouží ke stravov ání žáků a pracovníků ZŠ a MŠ

a býr,alých zaměstnatrců (,.školští důchodci"). Maximální kapacita Šl v andelské Hoře je stanovena na 400

strál,níků. r,MŠ r,e Sr,ětlé 65 strávníků. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování

a kulturního stolor.ání.

1. ŠJ pr'ipral,uje pro žáky ZŠ jedno hlavní jídlo denně, pro děti laŠ take dvě jídta doplriková. Při přípravě

jídel se postupuje podle schl,álených receptur pro školní stavování. Vedoucí Š; Haae důraz na principy

,,zdravé výživy" (ovoce, zelenina, saláty, vitamínové nápoje, nekořeněná jídla...) v rámci podmínek i na

možnost volby druhů (u příloh, salátů apod.).

2. Provoz ŠJ se r'ídí platnými snlěrnicemi. vyhláškami anaŤízeními (rrapř. IJygienické předpisy. Vyhláška

MŠMT Čn e . 107 z 25. 02. 2005 r,e znění pozdějších předpisů, č. 107/2008, . . .)

3. Š:;so, v plo\/ozu pouze ve dnech pravidelné výuky. V období prázdnin a pracovního volna jsou ŠJ

uzar,řeny. O pt'erušení provozu rozhoduje r'editel školy, který informuje zřizovatele.

4. Týdenní jídelní lístek je vyvěšen nejpozději poslední pracovní den předchazejícího týdne v prostoru

jídelny, na informační nástěnce v MŠ a na obvyklých místech (www stránky). Vedení ŠJ -ůZe
z provozních důvodů (nedodání objednaných surovin apod.) jídelníčky pozměnit.

5. Úr"drri hodiny vedoucí ŠJ pro styk se strávníky jsou denně v dopoledních hodinách, mimo tuto dobu je

možno se zkontaktovat skuchařkami (do 14,15). Mimo pracovní dobu je kdispozici telefon, e-mail,

systém www.strava.cz
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6, Výdej stravy v MŠ

. dopol. svačina 08,10 - 08,30

. oběd 11,15-11,45

o odpol. svačina 14,00 - 14,2a

7. Výdej stravy v ZŠ:

r oběd 12,00 - 13,i5 (nejpozděii).

Požadavky na výdej stravy nrimo týo hodiny je nutno př,edem nahlásit a projednat s vedoucí ŠJ.

8. Strávníci, kteří nernohou sníst oběd v jídelně, si mohou mimořádně odebrat stravu do jídlonosičů během

doby výdeje obědů. Za stravu vjídlonosičích již škola nenese žádnou zodpovědnost a také po vl.dání

neručí za předepsanou teplotu apod.

9. Obědy se podávají vprostorách jídelny, ,,,, MŠ v prostorách l-ierny, r,šiclrni strávníci mají právo ria

používání kompletní sady pr'íborů ke každému jídlu. Ve ŠJ v A. Hoře si polévku strávrríci nalévají sami

z mís, nápoje většinou z připravených nádob.

I0.Žaci nrají nárok na stravu i v době jiné folnry výuky (olyrnpiády, soutěže apod.) ve dnech pravidelné

výuky, a to i tehdy, kdy se nestihnou vrátit do škol1,v době výdeje obědů. Tuto stravu si mohou odebrat

dojídlonosičů za běžnou cenu (viz bod č. 8).

11.Rodiče jsou povinni ihrred odlrlásit žáka ze stravot,ání, onemocní-li nebo z jiného důvodu nebude

přítomen ve škole - školském zařízeni. Pokud nebrrde žák odhlášen, bude se od druhého dne

nepr'Ítonrnosti jedrrat o neoprár,něné čerpání státních proslr'edků, které budou po zákonném zástupci dítěte

vymálrány (adekvátní část provozních nákladů).

12. Odhlásit stral,u je nrožno rrejpozději jeden placovní den předem a to do 12,00 lrodin v jídelně MŠ a do

14.00 lrodin viídelně ZŠ. Stravu lze odlrlásit přes webové stránky školy. odkazetn na server

rnvul.strarla,cz. kde strávníci zadají svó jrnéno a heslo. Dále zůstává v platrrosti možnost odhlásit se

osobně, telefonicky (viz hlavička) nebo mailem (zsandel@gmaii.com, př,íp. mssvetlalrora@,gmail.com

nebo sj.a.hora@gmail.com)

13. Přilrlásit se ke stravě je třeba nejpozději jeden placovní den předem do i2.00 hod. v jídelně MŠ a do

14,00 hodin v jídelně ZŠ. Na pozdější přihlášky nenrťtže bi,t brán z čistě provozních důvodů zŤete|.

ru. Žaci mají nárok na stravu i v době své nepřítomnosti ve škole z jiných důvodů (nemoc, rodirrné důvody

apod.) ve dnech pravidelné výuky, avšak pouze v první den své nepřítomnosti. Tuto stravu jim odebírají

rodiče (sourozenci...) do jídlonosičů (viz bod č. 8).
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l+.Žari rnají nárok na stravu i v době sr,é nepřílomnosti ve škole z jinýclr důvodů (nemoc. rodinné důvod1,

apod. ) r e dtlech pl,avidelné výuk1,. al,šak pouze v pLt,ní den sr,é ncpřítomnosti. Tuto stratlu iim odebíraií

l,t,lt,iič., 1 sůLlI0zenci...) do.jídlonosičů (r,iz bod č. 8).

l5. \tt,ara l ZŠ btlde vvdána pouze po pr'edložení čipu. který, je clokladem o zaplacení. Vpřípadě. že

slr-árrlik čip ztl,atí. nalrlásí trrto ski,rtečnost r,edení školy. které po korlzu]taci s vedoucí školní jídelrr1,

(tlr ěřťtlí piatb1, za stl,al,u) rll,dá nol,ý čip. V případě" žc strávník čip zaponrene. nahlásí tento problénl u

ckrrlka kuclrat'ce. kter,á rla nlístě pror,ěŤí,zda-llje na stravu nárok. V N4Š eviciují odběr stravy učitelky a

r edoucí Š.].

l 6. Po dobu výdeje slía\/)/ je v jídelrrách př,ítorrrerr pedaeogický dozor. Rozpis dozorů je rzvrlěšen.

17. Po dobr-r r,ýdeje se r'ídí strár,níci pokynl,piacovrrítriů ZŠ a MŠ. Strár,níci l,žd),:

iedí klidnč. zbl.tečně r,šak nezdržujía

a

a

C přijídle neruší oslatní (nadmčr,rrě irlasitýnl hor,oletl-t....) plalí ipro žák1,. ktet'í se nestt"avr"tjí

1-1lt-hou \,),žáda1 pt'ídavek pokrrrrů i nápojťr - kLrchař,kl, dle možností slravu pl'ida.jí, na přídavek však

tleilí nát,ok

bezz,á,,'až:lých drivodů nevlacejí zbltečtlě zb1,1k1, jíde] - g 1l1ld31l3giho okénka si mohou říci o merrší

ptirci, polér,krr. llápo.j si odebíra.ií salli (Ilebo zil poltloci dozolu - platí plo starší žáky - ZŠ) a to

potlze r, pt'iměi-enéll nrnožstr,í stanot,cttém ve zl,eřeiněnén rozpise!

ciěti. žáci nev},ilášcií z jícieJnv jídio. ovoce. nroučtríky apod.

odnášejí polržité sto]ní nádobí lra odkládací prilt

l8. Stl"ár,níci nrají plár,o požadovat stravlt v souladu s ]loilllou (riciikost i kl,aiitaporce)" která je zveřejněrra

rr i,Ýde.inílro okénka. lt4ají také prár,o na stolor,átlí r, itultut,tlínr a čistónl plostředí. Pro mytí rukou před i

po jíclle Ir-rají strár,,níci k dispozici umývadla s tepiorr l,odou, rrrýdlenr a papírol,ýnri ručníky.

19. Pracovnice jídeln1, l,ždl,po ltkotlčení výdeje stravy jedné.,směně" zkontroluií stav jídelny: ihned poté,

co si stlál,níci nalijí polévku. odnesou polér,kor,é rr.ís_v. Po odchodu strár,níků ciie potřeb5, seli,ou stol1,,

20. Cen1, za .jednu porci jídla pro jedrrotlivé kategorie strár,rríků jsou veř,ejně 1,y.,,ěšen1, u kancelái,e Š.I.

případné znrěn,v cen jsou také zlet'ejňovánt, l obecních zplavodajíclr a na u.ebu školy. Finanční

strarlovací normaliv, případně další rráklad,v. starrovuje r'editel škol1, 1n nál,rh vedoucí Š; po projednání

se zřizovatelenr v soulaclu platnýnri vyhláškami.
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21, Stravrré se platí zásaclně předern. t_Ihradu stravné]ro na následující měsíc jsou str,ár,,níci povirrni prorést \
pŤevodem na účet školy.

22. Pokr_rd nlaií strár,níc,j připonlínkv nebo stížnosti ke kvaljtě. nltložstr,í stLarr" k organizaci r,ý,dc.je.

podávají je vedoricí jídeln1,, případně pi,íIlro řcdileli škol1,. Své požadalkr čr pi'ipomíirky strár,r'íci

íbrrrruIují v souladu se zásaciami siuštréiro chor,ání.

23. Strár,Iríkům je zakázállo rlstrtpor.at fl6l,yvař,ol,acíci-t proslorťi ško]ní kr"rclrl'ně

24. Placovníci ŠJ i strár,rríci důsledrlě sepalu.jí r,eškeré odpad),.

25, Ze školrrího strar,or,ání niůže být vvloučen (i trvale) strávrlík. který nedodržu.je běžná pr:avidia slušrrélro

chor,ání a tento Pl,ovozr-rí řád.

26. Po dobu pr'ípadných nlimor'ádných opatření piatí prar id]a dle aktuáiníllo tlat'ízení l,1ácl),

Tato akiua]izace provozilílrcl r'ádu vstupujg 1, platnost drle ] .9.2021

Ing. Radek ])eňúz, řeclitc.l ,školy,

ftffiffi*i"
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