Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Řád školní jídelny
Vnitřní předpis gymnázia, čj.: 5016jj16

V Jevíčku 31. 5. 2016
§1
Úvodní ustanovení

Řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Provoz
školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, vyhláškou č.
137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, v platném znění, vyhláškou č. 84/2005
Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, v platném znění.
§2
Provoz a vnitřní režim
Stravné
Stravné je hrazeno zálohově bezhotovostní inkasní platbou nebo trvalým příkazem k úhradě z účtu strávníka nebo jeho zákonného zástupce. Inkaso je prováděno měsíčně, vždy mezi 10. – 20. dnem předcházejícího měsíce na měsíc příští. Platba je připisována na účet č. 78-9997630207/0100. Po připsání platby na
účet je strava automaticky přihlášena. Vyúčtování je prováděno vždy na konci školního roku. Přeplatky
jsou vráceny na účet plátce.
V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do
kategorií podle věku, kterého v daném školním roce (od 1. 9 do 31. 8.) dosáhnou.
Ceny jídel:
Kategorie strávníků
oběd – věk. kat. 7 – 10 let
oběd – věk. kat. 11 – 15 let
oběd - věk. kat.15 a více let
oběd - zaměstnanci
snídaně
svačina
večeře

Dotovaná cena
21,-- Kč
24,-- Kč
27,-- Kč
27,-- Kč

Plná cena
63,-- Kč
66,-- Kč
69,-- Kč
69,-- Kč

12,-- Kč
9,-- Kč
23,-- Kč

13,-- Kč
9,-- Kč
65,-- Kč

Časový rozvrh výdeje stravy
Časový rozvrh výdeje stravy se stanovuje následovně:
- snídaně
06:30 - 07:30 hod
- oběd do jídlonosičů 11:40 – 11:50
- oběd
11:50 - 14:00 hod
- svačina a večeře
17:00 - 17:15 hod
Jídlo vydávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.
Stravovací média
K výdeji stravy se používá stravovací médium (karta, čip nebo studentské karta). Čip si zakoupí strávník
v kanceláři ved. školního stravování, cena čipu je Kč 120,--. Studentskou kartu si může student zakoupit

při zahájení studia ve škole. V případě ztráty si strávník zakoupí novou kartu nebo čip. Ztrátu je třeba ihned nahlásit v kanceláři vedoucí školního stravování, aby nedošlo k jejich zneužití. Strávník je povinen kartu (čip) nosit k výdeji jídla.
Příjem odhlášek a přihlášek
Odhlašovat, příp. přihlašovat obědy je možné každý pracovní den v době od 6:00 - 13:45 hod. Oběd na
následující den je třeba odhlásit/přihlásit nejpozději den předem do 13.00 hod., v naléhavém případě
(náhlé onemocnění, neplánovaná absence) v den nepřítomnosti do 7.00 hod.
Dále je možné odhlašovat a přihlašovat stravu prostřednictvím internetu, či objednávacího boxu umístěného v prostorách DM.
Odběr jídla
Podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, mají žáci právo v době pobytu ve škole
denně odebrat 1 oběd. V případě nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti ve škole mohou žáci
první den nemoci nebo nenadálé nepřítomnosti oběd odebrat (popř. do jídlonosiče). V dalších dnech nemoci nebo absence nemají nárok na zvýhodněnou cenu stravování, jsou povinni si jídlo odhlásit. Pokud
tak neučiní, bude jim účtována plná (nedotovaná) cena stravy. Rovněž tak za objednanou, nevyzvednutou
stravu může být předepsána k náhradě plná (nedotovaná) cena stravy.
Podle § 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, v platném znění, má zaměstnanec právo na odběr jednoho hlavního jídla v kalendářním dni
pouze v případě, pokud vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě
výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pokud není tato podmínka splněna, může být zaměstnanci
poskytnuta strava pouze za plnou (nedotovanou) cenu. V případě nemoci nebo nenadálé absence musí
zaměstnanec oběd hned první den dle ustanovení tohoto předpisu odhlásit, v případě, že tak neučiní, mu
bude účtována plná (nedotovaná) cena.
Podle § 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, v platném znění, může organizace důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu,
poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně.
V rámci doplňkové činnosti je možné poskytnout stravu i cizím strávníkům za plnou cenu.
Žáci a zaměstnanci se stravují v jídelně. Strávníci si u stojanu vezmou čisté talíře na polévku a příbory. Polévku si nalévá každý sám z nerezových hrnců, které jsou v jídelně. Hlavní jídla jsou vydávána u výdejních
okének. Nápoj si natočí každý sám. Použité nádobí se odnáší k okénku určenému ke sběru použitého nádobí. Vydané jídlo se nesmí z jídelny vynášet.
§3
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob. Žáci se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost svou, ani ostatních. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně
je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dozor nebo osoba k této činnosti pověřená. Dozor v jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci
všech škol, jejichž žáci se v jídelně stravují. Rozpis dozorů je umístěn ve školní jídelně na viditelném místě.
Počet pedagogických pracovníků vykonávajících dozor se stanoví vzhledem k počtu strávníků dané školy.
Pedagogický dozor nebo osoba k tomu pověřená dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy. Dozor zahajuje počátek vydávání obědů
žákům a studentům teprve po vydání jídel strávníkům do jídlonosičů. Reguluje počet strávníků v jídelně.
Zajišťuje, aby strávníci při čekání na výdej jídla stáli v jednom zástupu, zabraňuje předbíhání. Zajišťuje kázeň a klid v jídelně. Nedovolí, aby u stolu sedělo více strávníků, než je u něho míst. Dohlíží na to, aby
strávnici odnášeli použité nádobí a nevynášeli je z jídelny. Sleduje čistotu vydávaného nádobí, reguluje

osvětlení a větrání v jídelně. Provádí kontrolu a dbá na pořádek v šatně. Pokud dojde v jídelně k úrazu,
poskytne nezbytnou první pomoc a úraz nahlásí řediteli či zástupci ředitele příslušné školy. Žáci se mohou
v případě potřeby na pedagogický dozor obracet. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně žáci
okamžitě hlásí pedagogickému dozoru. Zdravotní indispozici žák neprodleně oznámí pedagogickému dozoru, který poskytne potřebnou péči.

§4
Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) ve školní jídelně. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se
dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy
jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školní jídelny přísně zakázány.

§5
Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně
Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení školní jídelny. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny
a uklízí po sobě zanechanou nečistotu. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dozoru ve školní jídelně. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit nebo zajistit opravu do původního stavu.

§6
Základní práva a povinnosti osob účastných na činnosti školní jídelny
Základní práva a povinnosti žáků
Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým
násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií. Žáci
docházející do školní jídelny dodržují pravidla společenského chování. Žáci se nesmějí dopouštět projevů
rasismu a šikanování. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob.
Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů pedagogického dozoru a dodržují kázeň a pořádek. Vchodem z
domova mají přístup žáci gymnázia i základní školy. Šatna ve vestibulu domova mládeže je určena pouze
pro žáky gymnázia, žáci základní školy mají šatnu před hlavním vchodem do budovy domova mládeže.
Svršky, školní brašny, batohy apod. se odkládají v šatně, v šatně se nenechávají peníze a cenné předměty.
Při čekání na výdej jídla nepředbíhají, stojí v jednom zástupu, nepostrkují se a nepokřikují na sebe. U stolů
sedí po čtyřech, nepřidávají židle k obsazenému stolu, u jídla na sebe nepokřikují. Je zakázáno přemísťovat židle a stoly. Jestliže jsou po jídle, neblokují místo zbytečným vysedáváním, odnesou příbory a nádobí
k okénku s použitým nádobím, nevynášejí nádobí a příbory z jídelny. Jestliže si přivodí v jídelně úraz, ihned jej oznámí pedagogickému dozoru. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a
ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled. Zákonný zástupce žáka přihlášeného ke školnímu stravování je povinen včas
uhradit náklady na školní stravování.

Práva a povinnosti pracovníků školy
Všichni pracovníci školy jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní jídelny a další vnitřní předpisy školy. V
zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou pracovníci školní jídelny povinni se pravidelně účastnit
školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady
bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy. Všichni pracovníci
školní jídelny jsou povinni dodržovat veškeré hygienické předpisy. Zaměstnanci školy mají právo v rámci
závodního stravování odebírat oběd ve školní jídelně. Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni vykonávat
ve školní jídelně dozor nad žáky dle harmonogramu dozorů ve školní jídelně.
Základní pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně
Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a žáci školy se vzájemně respektují, dbají
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni pracovníci školní jídelny, účastníci závodního stravování a žáci školy dbají o dodržování základních společenských
pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Všichni pracovníci školní jídelny, pedagogičtí pracovníci
a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školní jídelny. Dozor ve školní jídelně
vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním
vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

§7
Další informace
Jídelníček a ostatní informace jsou umístěny u vchodu do jídelny a na webových stránkách gymnázia.
Dotazy a připomínky k provozu jídelny přijímá vedoucí stravování.
Účinnost: od 1. 6. 2016
Předchozí vnitřní předpis 5016lš12 se ruší.
Zpracoval: Milada Wrbová, Lucie Škvařilová, Jiří Janeček

Mgr. Jiří Janeček
ředitel gymnázia

