Vnitřní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Kubatova1, České Budějovice
Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Kubatova 1, 370 04 České Budějovice
Telefon: 601 588 046
IČO školy: 005 81 577
Ředitel školy:

Mgr. Libor Kocián

Vedoucí školní jídelny:

Radek Joza

Vedoucí kuchařka:

Renata Pýchová

Provoz školní jídelny
Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců MŠ a ZŠ
Základní vyhlášky a předpisy jsou k nahlédnutí u vedoucího školní jídelny:

•
•
•
•

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování vyhlášky
o školním stravování a spotřebního koše.
Strávník je povinen si zakoupit v kanceláři školní jídelny čip za 150,- Kč, který mu bude
sloužit po dobu školní docházky k odběru stravy a k volbě obědů v objednávkovém boxu
ve školní jídelně. Tento čip je nevratný .
Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení
nebo první den neplánované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče.
Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit nebo zaplatit plnou cenu oběda.
/ Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování/

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy ve škole.
Žák základní školy se stravuje na základě přihlášky.
Dietní strava : na základě potvrzení od ošetřujícího lékaře lze v naší jídelně poskytnout dietní
stravování a to: možnost ohřátí jídla připraveného rodiči v době výdeje dle zásad
HACCP nebo možnost dovážení jídla z jiné jídelny, která má kvalifikované
pracovníky/nutriční terapeuty/ - Menza JČU
Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady – viz. Pokyny
pro výdej stravy do jídlonosičů /Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě –
bez skladování/

Režimové požadavky:
Provozní doba školní jídelny: 6:00 – 14:30
Výdej stravy: ranní svačina: I – IV. oddělení MŠ1 8:30 – 8:45 hod.
ranní svačina: I – III. oddělení MŠ2 8:30 – 8:45 hod.
odvoz stravy do MŠ1, 2: 7:45 hod.
oběd : I – IV. oddělení MŠ 1 11:00 – 11:30 hod.
oběd : I – III. oddělení MŠ 2 11:00 – 11:30 hod.
odvoz stravy do MŠ1, 2: 10:45 hod.
oběd ZŠ: 11:15 – 14:00 hod.
zaměstnaci: v průběhu jednotlivých výdejů
odpolední svačina: I – IV. oddělení MŠ1 13:45 – 14.00 hod.
odpolední svačina: I – III. oddělení MŠ2 13:45 – 14.00 hod
výdej do jídlonosičů: MŠ1,2 11:00 – 11:30 hod.
ZŠ
14:00 – 14: 15 hod.
Stravovací dobu dětí MŠ je nutno dodržet z důvodů přestávky mezi jídly a dle systému HACCP.
Výdej stravy pro ZŠ:

11:15 – 14:00 /výdej pro žáky a zaměstnance ZŚ/
14:00 – 14:15 /výdej do jídlonosičů/

Výše stravného:
Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí platnou vyhláškou o školním stravování.
Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
Věku v bodě 1 – 4
1. Denní jídlo 3 – 6 let FN/Kč/Den/Strávník Plná cena při neodhlášení stravy dle vyhlášky č.107/2005 Sb.
Přesnídávka: 9,- Kč
Oběd:
22,- Kč
Svačina:
9,- Kč
Celkem:
40,- Kč

16,- Kč
55,- Kč
16,- Kč
87,- Kč

2.Denní jídlo 7 let
Přesnídávka: 9,- Kč
Oběd:
25,-Kč
Svačina:
9,-Kč
Celkem:
43,-Kč

16,- Kč
58,- Kč
16,- Kč
90,- Kč

3.Denní jídlo 7 – 10 let
Oběd:

25,- Kč

58,- Kč

4.Denní jídlo 11- 14 let
Oběd:

28,- Kč

61,- Kč

5.Denní jídlo 15 a více let
Oběd:

31,- Kč

64,- Kč

6.Dieta – oběd – dovoz z Menzy JČU Č.B.
ZŠ:

34,- Kč

7.Zaměstnanci – oběd 34,- Kč
Způsob úhrady stravného:

100,- Kč /cena včetně dopravy/
67,- Kč

Úhrada stravného bude probíhat formou inkasa/záloh/ na následující měsíc
z bankovních účtů strávníků/rodičů/ . Odhlášená strava se odečítá. Případné přeplatky se vrací po
odhlášení strávníka ze stravování : nutno vyplnit formulář o ukončení stravování
Přihlášení strávníků:
Zákonný zástupce dítěte v MŠ si vyzvedne u vedoucí MŠ formulář:
Přihláška ke stravování a vyplněný ho odevzdá do kanceláře školní jídelny.
Žákům ZŠ přihlášky ke stravování rozdají první školní den třídní učitelé a ten vyplněný
odevzdají opět v kanceláři školní jídelny
Odhlášení strávníků:
Odhlašování stravy pro děti MŠ a žáky ZŠ – osobně nebo telefonicky 1 den předem do 14:00 hod.
Zaměstnanci: nejpozději do 8:00 hod. v den nepřítomnosti. Telefon školní jídelny: 601 588 046
Žáci ZŠ a zaměstnanci mají možnost odhlášení stravy ještě přes objednací box nebo internet –
- pouze na dny v týdnu,kdy program umožňuje volbu ze dvou jídel
Rodiče dětí v MŠ mají také možnost využít formuláře k odhlášení stravy umístěné na nástěnce školky
do 10.hod. a mohou odhlašovat stravu i přes internet/nutno vyplnit přihlášku v kanceláři ŠJ/
Dozory na jídelně:
1.
2.
3.

Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.
Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
Povinnosti dozoru na jídelně:

•
•
•
•
•
•
•

ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností
žáky nenutí násilně do jídla
sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
dbá na bezpečnost stravujících se žáků
dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní
pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu
strávníků
reguluje osvětlení na jídelně
zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

•
•

Výběr stravy pro žáky a zaměstnance ZŠ:
Volbu stravy mohou žáci a zaměstnaci provádět přes objednávkový box nebo internet/přes mobilní telefon nebo
tablet/ ze dvou druhů jídel . Uzávěrka objednávek je vždy každý čtvrtek do 12:00 hod. na následující týden.
Závěrečná ustanovení:
S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci při zahájení školního roku.
Vnitřní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2021
Je uložen u vedoucího školní jídelny a v každé jídelně MŠ a ZŠ

………………..
Radek Joza
Vedoucí ŠJ

………………………
Mgr. Libor Kocián
Ředitel školy

