VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY POLIČKA,
RUMUNSKÁ 646
Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny je stanovena individuálně
od 6.30 – 15.00 hodin.
Budova školní jídelny je přístupná ve všední dny od 7.00 – 14.30 hodin.

Stravování je poskytováno na základě vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním
stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kde má každý žák právo
na poskytnutí oběda ve dnech školního vyučování a první den
neplánované nepřítomnosti ve škole.
Školní jídelna zajišťuje stravování v hlavní činnosti:
pro – žáky Masarykovy ZŠ, Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy, žáky Speciální
mateřské školy a základní školy Polička, Jiráskova 825, pro vlastní zaměstnance jako
závodní stravování, podle vyhlášky č.84/2005 § 3
v doplňkové činnosti: je poskytováno stravování pro veřejnost, závodní stravování je
poskytováno (vyhláška č.84/2005):
zaměstnancům školských zařízení ZŠ Masarykovy Polička, nábřeží Svobody 447, okres
Svitavy, Speciální mateřské školy a základní školy Polička, Jiráskova 825
Obědy se vydávají:

v době od 11.30 – 11.45 hod. do jídlonosičů
od 11.45 - 14.00 hod pro žáky a ostatní strávníky

Ke stravování se žáci přihlašují prostřednictvím „Přihlášky ke stravování“, která je
k dispozici na našich webových stránkách v oddělení ,,Dokumenty ke stažení“ nebo
v kanceláři školní jídelny.
S přihlášením strávníka do evidence školní jídelny zákonný zástupce souhlasí se
zpracováním jeho osobních údajů dle nařízení E U 2016/679 s platností v ČR od
25.5.2018.
Čipy jsou strávníkům prodávány při prvním přihlášení stravy
a ponechávají si je celé období docházky do školní jídelny. Po ukončení docházky do
školní jídelny je možné, do l roku, funkční a nepoškozený čip vrátit. Ztracený, poškozený
nebo zničený čip strávník uhradí v plné výši. Jídlo je vydáváno pouze na základě
zaplacené a přihlášené stravy a po předložení funkčního čipu, který je strávník povinen
denně nosit. Prokazuje se vložením čipu do čtecího zařízení, které signalizuje objednání

oběda. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní
jídelny.
Bez čipu nelze stravu vydat.
Obědy na následující měsíc jsou v prodeji od každého 25. dne v měsíci. Strávníci nebo
jejich zákonní zástupci hradí příspěvek za školní stravování v hotovosti nebo
bezhotovostně na účet školní jídelny.
Výše finančního normativu na potraviny se řídí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č.
2, o školním stravování takto:
od školního roku 2005/06 se rozdělují strávníci do tří skupin podle věku:
I. skupina

7 – 10 let

II. skupina 11 – 14 let
III. skupina 15 – 18 let

Cena je stanovena:

I. Skupina

21 Kč

(k 1.4.2019)

II. Skupina

23 Kč

III. Skupina

25 Kč

Školní jídelna zařadí strávníka do vyšší skupiny 11 let nebo 15 let tehdy, pokud
dosáhne tohoto věku v daném školním roce, to znamená od 1.9. do 31.8.
Obědy lze také odhlašovat prostřednictvím internetu – po nahlášení emailové adresy ve
školní jídelně.
Uzávěrka přihlášených a odhlášených strávníků na následující den se provádí ve
13.00 hod. Po této hodině nelze již měnit počty přihlášených. Řádně odhlášené obědy se
odečítají z platby za příští měsíc.
Žáci mají nárok na oběd pouze v době školního vyučování a první den neplánované
nepřítomnosti strávníka ve škole – vyhláška 107/2005 Sb., § 4, odst. 9.
Ostatní strava se odhlašuje, nebo je možno zakoupit oběd za plnou cenu.
Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního
stravování(vyhláška107/2005,§ 2odst.7).
Mimořádný odběr jídla (1. den nemoci) pro žáka do jídlonosiče se uskuteční po
dohodě a po vyzvednutí kartičky v kanceláři jídelny. Za zpřísněných hygienických
podmínek si strávník sám rozloží jídlonosič na tác a počká až mu kuchařka oběd
vydá.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na náhradu.
Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně, v prostorách školní jídelny se chovají tak,
aby nedošlo ke vzniku úrazu, neničí příbory, ubrusy, nábytek. Pokud bude strávník ničit
majetek školní jídelny, vedení jídelny toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat náhradu za
zničený předmět nebo za jeho opravu.
Stravování probíhá samoobslužným způsobem ve výdejní lince, kde strávníci mají
možnost výběru ze 2 druhů jídel. Součástí jídla je slazený a neslazený nápoj, který je
v jídelně ve výdejních termosech.

Po ukončení konzumace strávníci odnáší tác s použitým nádobím k sběrnému okénku,
ponechání táců a nádobí na stole je nepřípustné. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu
zásadně vsedě.

Je ZAKÁZÁNO odnášet stravu do šatny nebo jiných prostorů školní
jídelny, vyjma kusových doplňků stravy a ovoce.
Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo
ředitelce školní jídelny (v době její nepřítomnosti administrativní pracovnici). V případě
nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí odvoz
k lékařskému ošetření. O úraze provede zápis do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři
školní jídelny.

VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JE ZAKÁZÁNO NOŠENÍ
A POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU.
Svršky oděvů musí být odkládány v šatně na věšáky a aktovky do regálů.
Za cennosti a další předměty nesouvisející s provozem školního zařízení, za kola a další
předměty zanechané před budovou, školní jídelna neodpovídá.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem
pracovník vykonávající dozor. Dohlíží na příchod a odchod strávníků, (11.30 – 14.00)
stolování a hlavně chování žáků tak, aby provoz byl bezproblémový a plynulý.

Do školní jídelny je žákům a ostatním strávníkům, kteří nemají v daný
den zakoupené obědy a ve školní jídelně se nestravují vstup zakázán.
Organizace stravování ve dnech školních prázdnin: V období prázdnin je možné
zakoupit obědy pro děti pouze za plnou cenu, (tzn. cena potraviny + ostatní režie + zisk),
když je školní jídelna v provozu.
O zahájení provozu rozhodne ředitelka zařízení v závislosti na počtu přihlášených
strávníků, provozních podmínkách apod.
Případné dotazy, připomínky a technické závady sdělte řediteli nebo zástupci ředitele
školní jídelny.
S účinností od 1.9.2019
Jana Žďárová
ředitelka školní jídelny

