Střední zahradnická škola Rajhrad

Příloha 3

Masarykova 198

Vnitřní řád školní jídelny
Školní rok
V Rajhradě dne
Číslo jednací

2020/2021
01.09.2020
0004/2015/SZaŠ

1/ Součástí SZaŠ Rajhrad je domov mládeže a proto školní jídelna (ŠJ) připravuje pro ubytované
žáky dvě hlavní a čtyři doplňková jídla. Pro žáky dojíždějící pak jedno hlavní jídlo a jedno doplňkové.
Pro zaměstnance připravuje hlavní jídlo a to buď oběd nebo večeři. ŠJ v souladu s kolektivní
smlouvou poskytuje také stravování důchodcům, kteří ve škole pracovali před odchodem do
důchodu.
2/ Při přípravě jídel se postupuje podle platných Receptur pokrmů pro školní stravování. Jídelní
lístek je vyvěšen tak, aby byl volně přístupný strávníkům.
3/ Jídla ke konzumaci se vydávají pouze v jídelně. Nápoje jsou ke každému jídlu. Při praxi mimo
areál školy je možnost dostat nápoj do přinesené láhve v množství odpovídajícím množství nápoje,
které mají žáci ve ŠJ. Odnášení příborů a nádobí mimo školní jídelnu je přísně zakázáno.
4/ Mimořádný způsob výdeje stravy je výdej do jídlonosičů, kdy bude jídlo vydáváno pouze
v případě, že si ho strávník nestihne sníst ve školní jídelně.
5/ Přihlásit se ke stravování nebo odhlásit je nutno den předem do 14 hodin na terminále,
telefonicky na tel. 547 426 327 u vedoucí ŠJ nebo on-line na www.ikuch.cz do 06.00 hod. týž den.
Zaměstnanci hradí náklady za stravování formou srážky ze mzdy.
6/ Objednávky, výdej a kontrola jídel je prováděna pomocí bezdotykového čipu za úplatu. Při
ztrátě je nutno zakoupit nový. Cena čipu je 150,- Kč. Čip má platnost po celou dobu školní docházky
a při ukončení stravování vracíme zálohu za nepoškozený a funkční čip v plné výši. Jídlo se vydá po
přečtení platného bezdotykového čipu ve snímači.
7/ Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění 107/2008 Sb., o školním stravování, má každý
přihlášený žák nárok na odebírání stravy za normativ (cena potravin), dojde-li z důvodu nemoci
k nepřítomnosti žáka a neodhlášení stravy, je strávník povinen doplatit za neodhlášenou stravu ještě
režijní a mzdové náklady, které budou doúčtovány navíc ke stravnému. Režijní a mzdové náklady od
01.01.2015 činí 42,- Kč.
8/ Cena stravy pro ubytované žáky (finanční normativ) schválený od 01.09.2020:
Snídaně
13,Přesnídávka
10,Oběd
35,Svačina
7,Večeře I.
27,_______________________
Celkem
92,- Kč
Večeře II.
12,Cena stravy pro dojíždějící žáky (finanční normativ) schválený od 01.09.2020:
Přesnídávka
Oběd

14,35,-

9/ Při exkurzích, výletech a hromadných akcích tříd se každý strávník odhlašuje samostatně.
10/ V jiném případě se vedoucí ŠJ řídí plánem rozvrhu na školní rok, který obdrží vždy na začátku
školního roku.
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11/ Zaměstnancům se náklady odečtou formou srážky ze mzdy.
12/ Stravné se platí bezhotovostně převodem z bankovních účtů (viz. přihláška ke stravování),
v mimořádném případě v hotovosti.
13/ Za neodhlášenou a neodebranou stravu se peníze nevrací.
14/ Vyúčtování na konci školního roku
Peníze za odhlášené obědy se převádí na další školní rok, to znamená, že budou odečteny ze
stravného na září v případě platby v hotovosti. Při převodu z bankovního účtu jsou vratky
vyúčtovány (vráceny) vždy o pololetí a na konci školního roku. V případě, že žák již nebude
navštěvovat školní jídelnu se stravné vyrovná na konci školního roku.
15/ Výdej stravy:

snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře I.
večeře II.

06:30
09:30
12:00
12:00
17:45
17:45

-

07:15
10:00
13.45
13.45
18:15
18:15

16/ Závodní stravování
Podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování, mají
zaměstnanci nárok na oběd, pokud odpracují alespoň tři hodiny během směny. Nelze sjednat v
kolektivní smlouvě poskytování závodního stravování pro zaměstnance v době jejich omluvené
nepřítomnosti v práci (nemoc, ošetřování člena rodiny, dovolená, studijní volno, služební cesta,
apod.)
Cena stravy zaměstnanců: 35,- Kč ( 25,- Kč hradí zaměstnanec + 10,- Kč příspěvek z FKSP )
Cena stravy bývalých zaměstnanců: 35,-Kč
V případě, že strava nebude odhlášena, bude jídlo strávníkovi školní jídelnou vyúčtováno
v rámci doplňkové činnosti za plnou cenu.
17/ Dotazy, připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned v kanceláři s vedoucí školní jídelny.
18/ Závěrečné ustanovení
Provozní řád školní jídelny nabývá účinností dnem 01.09.2014 současně ruší Provozní řád ŠJ
č.j. A/1899/2012 ze dne 01.09.2012.
Nedílnou součástí řádu jsou přílohy:
 č.1 - Provozní řád školní kuchyně
 č.2 - Sanitační řád

PaeDdr. Marek Kňažík
ředitel školy

Vypracovala: vedoucí ŠJ
J. Hrbáčková
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