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ZÁKLADNÍ   ŠKOLA    BRUNTÁL ,  OKRUŽNÍ    38, 

příspěvková organizace  

 

 

Vnitřní  řád  školní  jídelny 
 
Adresa školy: Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o. 

Telefony: 554231164 - kancelář vedoucí ŠJ 

  554231192 - kuchyně 

Email:  marcelabesikova.zsbrok@seznam.cz 

 

Vedení:  vedoucí ŠJ Bešíková Marcela 

 

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY 

 

Od ledna 2014 nebude-li na oběd č. 2 přihlášeno 20 strávníků, 

nebude se připravovat a bude mít automaticky oběd č. 1. 

 

 

 

1) Zásady provozu 

 

Provoz  ŠJ se řídí Vyhláškou MŠMT ČR o školním stravování č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů   

a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování   

spotřebního koše vybraných potravin. 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. 

 

2) Provoz ŠJ 

Pracovní doba:      6.00 – 14.30 hod. 

Výdejní doba pro děti a zaměstnance:  11.30 – 14.00 hod. 

Poznámka: je zakázán odběr do skleněných nádob 

 

3) Výše stravného 

 

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí: 

 1. kategorie  24,00 Kč / 6– 10 let / 

 2. kategorie  26,00 Kč / 11 – 14 let /  

3. kategorie  27,00 Kč / 15 let a více/ 

4. zaměstnanci 24,00 Kč - stravování zaměstnanců je dle § 119 z. č.561/2004 Sb., 

školský zákon a řídí se vyhláškou č.84/2005 Sb., o závodním stravování Je 

předmětem hlavní činnosti ve zřizovací listině. 

5.cizí strávníci             57,00 Kč - stravování cizích strávníků je dle § 119 z. č.561/2004 Sb., 

školský zákon a v rámci doplňkové činnosti – hostinská činnost. 

 Cizí strávníci jsou odděleni prostorově.  

Výdej do jídlonosičů cizím strávníkům je stanoven na dobu 11,30 – 12,30 hod. 

 

4) Placení stravného 

a) Placení se provádí převodem z účtu na účet ZŠ, číslo 193907580/0300 do 20.dne předchozího měsíce 
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    variabilní symbol je číslo strávníka. 

 

5) Přihlášky ke stravování 

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny v pracovní dny od 11,30 – 14,00 hod. 

 

 

 

6) Odhlášky ze stravování 

Odhlášky probíhají prostřednictvím webu ZSBROK. Odhlášení je možné vždy předchozího dne nejpozději do 

11:00 hod. Ve výjimečných případech lze odhlášku provést osobně u vedoucí školní jídelny. 

 

7) Karta s čárovým kódem 

Obdrží strávník zdarma v kanceláři po zaplacení stravného. Její ztrátu je ve vlastním zájmu povinen   

okamžitě ohlásit. 

Vystavení duplikátu stojí 30,-Kč. Každý strávník může zjistit přehled skutečně odebraných obědů  

prostřednictvím svého účtu na webu, výjimečně v kanceláři vedoucí ŠJ - v pracovní dny od 11,30 - 14.00 hodin. 

 

8) Vyúčtování stravného 

Bude provedeno na konci školního roku u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi : 

a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok, 

b) převést zůstatek na vlastní účet, 

c) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu. 

 

 

9) Doba prázdnin a volné dny pro žáky 

V těchto dnech se vaří pouze pokud bude přihlášeno minimálně 60 strávníků, jinak jsou strávníci 

automaticky odhlášeni. Nárok dítěte na dotovaný oběd je pouze v době školního vyučování. Proto bude 

strávníkovi v době mimo školního vyučování účtován režijní i mzdový náklad.  

 

10) Jídelní lístek  

Je vypracován na celý měsíc a zveřejňován týdně u vchodu do ŠJ a také na webu www.zsbrok.cz. 

Strávník má možnost výběru ze dvou nabízených jídel.  

 

11) Dotazy, připomínky 

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ. 

 

12) Dohled a chování žáků ve školní jídelně 

Povinností každého strávníka je u výdejového okénka předložit čipovou kartu!!! Pokud má žák bydliště 

v blízkosti školy, pak v případě, že kartičku nepředloží, má možnost si ji z domu vyzvednout. Pokud je 

žákem dojíždějícím, o výdej obědu bez kartičky požádá ředitele školy, popř. jeho zástupce. Pokud žák 

nebude mít kartičku déle jak 2 dny, musí si koupit novou. 

 

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dohledů 

je vyvěšen ve školní jídelně.  

Pracovníci, vykonávající dohled, zajišťují kázeň žáků, hygienické a kulturní stravovací návyky a dále sledují:  

- reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření,…) 

- způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení     

  školy, které s vedoucí školní jídelny projedná nápravu, 

-regulují osvětlení a větrání, 

-sledují odevzdávání nádobí strávníky, roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál 

 stravovacího zařízení, 

-pracovník ukončující dohled nad žáky, uzavře všechna okna a vypne osvětlení ve školní jídelně. 
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13) Úklid ve školní jídelně 

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy 

znečištěných jídlem. 

Úklid po skončení provozní doby zajišťují provozní pracovníci školy. Pokud je místnost školní jídelny použita 

k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid. 

 

 

14) Ostatní 

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období 14. dnů předem. 

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého  

vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí  

 

z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny. 

Zaměstnanci školní jídelny věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel: 

- zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění, 

- chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými   

  osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti, 

- průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem, 

- udržují v čistotě své pracoviště, užívané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, 

- pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při   

   přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce, nehty na rukou musí být krátce   

   přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté, 

- nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a    

  odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím WC a při přechodu z nečisté na    

  čistou část provozu a také naopak, 

- používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbají na to, aby kapénky slin a hlenu se     

  nedostaly na poživatiny, 

- případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí školní jídelny a orgány ochrany veřejného zdraví     

  (hygienické stanice). 

 

 Za plnění provozních a hygienických podmínek zodpovídá řediteli školy vedoucí školní jídelny. 

 

 

 

V Bruntále dne 1. září 2013 

 

 

 

 

 

Mgr. Leoš Sekanina  Marcela Bešíková 

ředitel školy  vedoucí školní jídelny 

   

 

 

 
 
 


