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Úaa;e o provozovně
Adresa provozovny: Nová 594, 588 22Lukanad Jihlavou
ICO:75023024
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Vedoucí školní j í de lny-vypraco v ala: Zamazalov á Monika

Vnitřní řád školní jídelny vymezuje způsob školního stravování apodmínky jeho
poskýovánt. Škohi stravování se řídí zákonem ě.56112004 Sb. (šlolský záťon) §30,
vyhláškou ě. I0712005 Sb. o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů.
Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, kíeré se stravují ve školní jídelně,
v případě nezletilých žákůi pro zákonné zástupce.
V případě zavažného porušení vniřriího řádu školní jídelny může ředitelka školy roáodnout
podle § :1 Školského ziákona o vyloučení žákaze školního stravování.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci azákowtí zástupci seznámeni prostřednictvím
nástěnky ve školní jídelně, prostřednictvím weboqich stránek a na informativních schůzkách.

Rozsah služeb školního stravování
V rámci hlavní činnosti připrawje školní jídelna stravu pro děti MŠ, žaky ZŠ a vlastní
zaměstnance po dobu jejich pobytu ve školském zařízení:
Mateřská škola - přesnídávka, oběd-jeden druh, odpolední svačinka
Zé)Jr.ladní škola - oběd - pokud to orgatizační, provozní a finanční možnosti dovolí,výběr ze
dvou druhů jídel.
Závodní stravování pro vlastní zaměstnance - oběd - pokud to organizační, provozní a
finanční možnosti dóvoí,qýběr ze dvou druhůjídel.
V rámci doplňkové činnosti školní jídelna připrawje stravu pro jiné osoby (cizí stráwíky) -
oběd - pokud to organizační, provozní a finanční možnosti dovolí,výběr ze dvou druhů jídel.

Práva a povinnosti žáků a dětí
-mají právo na stravu z kvalitních surovin v odpovídajícím množství a nutričním složení, mají
narok na informace o způsobu přípravy.
-právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdtavi, na zdravé žívotni prostředí ve školní jídelně
- všechna právadítěte, která jsou stanovena v,,úmluvě o právech dítěte".
-právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před ýzíckýmnebo psychickým
násilím, zneužívénim,zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy
toxikománií.
-právo požádat o pomoc dohlížející pedagogický dozor a zaměstnance školní jídelny při
řešení vzniklého problému (např. rozbitého nádobí)
-Žáci a děti nesmějí b;it nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání

-mají povinnost řídit se a respektovat pokyny pedagogického dozoru, zaměstnanců ŠJ a
dalších oprávněných osob.



-dodržovat pravidla společenského chování a kulturního stolování v souladu s hygienic§ými
pravidly, nerušit sqými projevy ostatní strávníky.
-nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování.
-žáciZS mají povinnost nosit čip
-při přenášení jídla v jídelně se strávníci chovají uktázněně, neběhají a neprovádějí jiné
činnosti, které by mohly způsobit jejich pád
-jídlo a nápoje konzumují strávníci zásadné u stolu

Práva a povinnosti zákonných zástupců
-mají právo na informace o jídelním lístku, o provozu školní jídelny, o kvalitě a způsobu
přípravy stravy
-vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele
školy

-povinnost včas uhradit náklady na školní stravování.
-nahlásit včas podstatné zmény související s úhradou
-nahlásit změny o zdravotním stavu
-přihlásit dítě nebo žá.lr.ake stravování nakaždý školní rok
-včas odhlašovat stravu při nepňtomnosti žáka a dítěte ve školském zafrzeni

Pravidla vzájemných vztahů dětí, žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy
-všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny a další vniřní
předpisy školy. Y zá$mu ochrany vlastního zdraví azdraví žáků jsou pracovníci školní jídelny
povinni dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a pravidelně se účastnit školení v oblasti
bezpečnosti zdraví a ochrany při nejruznějších činnostech
-pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni lykonávat ve školní jídelně dohled nad žáky.
Dozor vydávážáktllTl pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního
řádů školní jídelny, zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačrltch opatření.
-žákzdraví ve školní jídelně pracovníky školy srozumitelným pozdravem, pracovník školy
žákovi na pozdrav odpoví.
-poskytnuté informace o žélkovi (např.zdravotní způsobilost, datum narczeni...) jsou důvěrné
a řídí se zéú<onem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů
-vŠichni pracovníci školní jídelny a ostatní zaměstnanci, žácí školy i ostatní cizí strávníci se
vzájemné respektují

Provoz a vnitřní režim školní jídelny
Výdejní doba:
-svačinky pro MŠ Luka n.Jihl. a v}dejny tUŠ r*a n,Jihl. a Bítovčice od 8.00 do 8.30 hod
-obědy do termoportů pro trrtŠ tut<a n.Jihl. od 1 1.00 do 1 1 .15 hod.
-obědy do termoportů pro výdejny tVtŠ tut<a n.J. a pro MŠ Bítovčice od 10.45 do 11.15 hod.
-obědy pro žaky a zaměstnace v jídelně od 11.05 do 13.15 hod. po ukončení vyrčování
-obědy pto cízi strávníky apro žáky ZŠ 6nmi den nemoci) pouze do jídlonosičů od 1 1 :00
hod. do 12:00 hod. ze zadníčástikuchyně

Jídla podávánav rátmci školního stravovtíní konzumují strávníci v jídelně. Obědy jsou
vydávány pomocí čipu, ktery si žák(zákonný zástupce) zakoupí při přihlášení ke stravování.
V případě ňráty si musí strávník zakoupit čip noqf.

Vstup do jídelny je povolen pouze těm, kteří se v jídelně stravují a pedagogickému dozoru.



Žacipficnazejí do jídelny po skončení vyučoviání, tj. v 1 1:05 lrod., ve 12:00 hod. a ve 12:55
hod. v doprovodu pedagogického pracovníka, kterého určí vedení školy. Ten svou přítomností
zajiŠťuje dohled ve škobd jídelně rrrdžáky. Strávníkům jenaácvydávan kompletí oběd
skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i zeleninový
salát, ovoce nebo dezert. Polévku a veškeré pňlohy včetně saláfu může žélknapožádánídostat
formou přídavku. Po ukončení oběda zasunou žáci nehlučně židli, odnesou použité nádobí na
určené místo a opouští školní jídelnu.

Přihlášení ke stravování a odhlašování strary
KaŽdý nový strávník vyplní přihlašku ke stravování , žáct ZŠ si zakoupí ke stravování čip.
Na zaČátku každého nového školního roku jsou děti MŠ ažácizŠ póvinni opět se prirrlrlsit.
Přihiásit a odhlásit stravu v pruběhu školního roku lze do 14.00 hod. na násleáující den a další
doY, r' naléhavých případech výjimečně ráno do 6.30 hod.odhlašovaného dne (např.z důvodu
nemoci): tel.567219215, e,mail: iidelna.luka@cer}trum.cz. V době prttdnin, případně
mimořádného ředitelského volna, mákaždý žákZŠ automaticky oU8a oanasen.'
ŽaciZŠ a děti MŠ v době rr.*o"i a z jinéh-o důvodu nepřítomnosti ve školskémzařízeru
nemají narok na stravu (kromě prvnfiro dne nemoci, kdy si strávník nebo jeho zžkowý
zástuPce nestihl vČas stral,u odhlasit- je možné oběd lyzvednout do jídlonosiče). V ahsi any
nemoci je povinností strávníků stravu odhlásit.
Neodhlašená stráva propadá bez néútraďy .

|.: lutv ZŠ je možnost objednávání a odhlašovaní on-line přes internet.
Přihlásíte se na stránkách školy zsluka.net - školní jíd.lrru - 3idelníček. Zobraú se jídelní
lÍstek a PřihlaŠovací tabulka. Přihlásíte se pomocí jména a hesla, které sdělí vedouci šl.
KaŽdý strávník nahláŠený ke stravování má automaticky pfihlášený oběd č.I. přes internet lze
oběd zruŠit nebo opět přihlásit do 14:00 hod. téhož dne ná den nasiedující. oběd č.II (pokud
se vařÍ) je moŽné navolit od pondělí do středy do 14:00 hod. na nasledujíci §den.v aktuálním týdnu již nelze objednaný oběd měnit, Izepouzeodhlásit.

K PřihláŠenÍ, odhlášení i změnu jídlalze polňít i terminál přírno ve školní jídelně.

platba stravného
Úhradl_sqavného je prováděna beáotovostním způsobem. Podmínkou je ňízeru inkasa ve
ProsPěch bankovního Účtu školní jídelny 100339861/0800. Limit platby - 1 000,- Kč na jedno
dítě.
Stravné bude inkasováno z účtu zálohově každý měsíc mezi l2_a 15. dnem v měsíci.
V dalŠÍm měsíci budou v zálohové platbě zohledňoviány případné odhlašky z minulého
měsíce. Konečné vničtování proběhne v měsíci červenci.

Jídelní lístek
l.ia9ni fistek sestavuje vedoucí školní jídelny podle zásad zdravé výživy tak, aby byl
dodržovan spoťební koš dle vyhlašky č.Ia7l2óa5 Sb. Jídelní lísteťmuže ul.íácncn
v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Jídelní lístek je 

".róř";r,ěr, 
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webových stránkách Školy, na nástěnce ve školní jíáehě a na nástěnkách jednotlivých
oddělení MŠ.

Bezpečnost a ochran a zdravídětí a žáků
Záci jsou Povinni chránit své zdraví, zdtaví svých spolužriků, pracovníků školy i ostatních
osob. V rámci bezpeČnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidelBOZ,v sáuladu



s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Za
bezpečnost a ochranu zďraví zodpovídápedagogic§i dozor.
Každý írazaporanění nahlásí žákpedagogickému dozoru, kteý neprodleně učiní
odpovídající opatření a bezodkladně vyrozumí zákonného zástupce. Úraz se zaznarrrcná do
knihy traziaoznétmí ho vedení školy.
Je zakázáno vnášení návykových látek (alkohol,cigarety,drogy a jiné omamné látky) do
školního zařízení,j ej ich drženi, distribuce a znelůív ání.

Ochrana majetku školy
Strávníci použivajizařízeníškolní jídelny zaúčelem stravoviání. Žáciisoupovinni šetřit
zaíizeru a vybavení školní jídelny, udržovatzaíízenív pořádku azámémé ho nepoškozovat.
Zjišténé závady okamžitě ohlásí pedagogickému dozoru nebo jinému zaměstnanci školní
jídelny.
Škodu, kterou způsobí žák z neďbalosti nebo úmyslně, je povinen zékonrtý zásblpce žáka
v plné výši uhradit.

Stravné stanoveno s platností od 1.1.2022z
Cena pro děti MŠ ažáky ZŠ je starrovena cenou hodnoty potravin - finančním limitem na
niákup potravin avychžaí z věkor,"ých skupin dle vyhlášky o školním stravování ó.10712005
Sb.ve znéru pozděj ších předpisů. Do věkových skupin j sou strávní ci zařazeny vždy k začátku
školního roku tj. k 1.9, podle toho, jakého věku dosáhne v daném školním rcce aždo 31.8.

Mateřská škola
Do 6ti let přesnídávka

nápoje

celkem
záHadní škola
Strávníci 7-10 let
Strávníci 11-14 let
Strávníci 15 avíce let

Dospělí strávníci

9,- Kč 7let přesnídávka 10,-
2,-Kč nápoje 2,-

Kč
Kč
llcoběd 22,-Kě oběd 24,-

svačina 8.- Kč svačina 8.- Kč
44,- Kč

Tento vnitřní řád školní jídelny nabyváúčinnosti dne 1.ledna 2022.

základni škola a Mateřská škola
í,uka nxd Jihlrvou
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V Lukách nad Jihlavou dne 31.12.202l,r.runWruuora
Ředitelka školy

41,- Kč

oběd 24,-Kě
oběd 26,- Kč
oběd 27,- Kč

oběd 90,- Kč


