Základní škola a mateřská škola Neznašov
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Část A4 - Vnitřní řád školní jídelny
Schválil:
Pedagogická rada projednala dne:

Mgr. Jaroslav Tůma, ředitel
školy
31.8. 2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. ledna1. 9. 2021
2019
Tato směrnice nahrazuje Směrnici – vnitřní řád školní jídelny
– platný od 1. 11. 2019

Vnitřní řád školní jídelny
Školní jídelna je součástí Základní školy a Mateřské školy Neznašov.
Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Tůma
Vedoucí školní jídelny: Dita Kostohryzová (pracovní úvazek 0,25)
Kuchařka: Simone Albrechtová (pracovní úvazek 1)
Hana Krátká (pracovní úvazek 1)
Lucie Branšovská (pracovní úvazek 0,25)
Organizační záležitosti:
∙ Stravné je placeno inkasem (viz podmínky stravování).
∙ Stravné bude strháváno mezi 20. - 25. dnem v následujícím měsíci
∙ Z účtu jsou placeny faktury za dodané potraviny

Výše stravného pro tento školní rok:
Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o
školním stravování, Změna: 107/2008 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v
Kč/den/strávník.
Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:
1. Strávníci do 6 let (MŠ)
2. Strávníci 6- 10 let (včetně dětí s OŠD)
3. Strávníci 11 - 14 let
4. Strávníci 15 a více let
Dále je v tom samém odstavci uvedeno: " Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4."

kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

strávníci do 6 let

9,- kč

20,- kč

7,- kč

strávníci 6 - 10 let (včetně dětí s OŠD)

9,- kč

23,- kč

7,- kč (pouze děti s OŠD)

11 - 14 let

9,- kč

27,- kč

zaměstnanci

34,- kč

Podmínky stravování ve školní jídelně
∙ Přihláška ke stravování

Noví strávníci obdrží před započetím stravování přihlášku na obědy. Řádně vyplněnou ji vrátí
vedoucí školní jídelny. Svým podpisem se zákonný zástupce zavazuje, že bude řádně plnit
povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování. V přihlášce uvede zákonný zástupce
telefonické kontakty na sebe.

∙ Placení stravného

Stravné je placeno inkasem na č. účtu: 51-8907840207/0100
Zákonný zástupce zadá povolení k inkasu od září do konce července, platba bude
uskutečněna mezi 20. - 25. dnem v měsíci.
Limit inkasa:
Strávníci do 6 let (MŠ) – 23 x 36,- kč = 828,- kč
Strávníci 6 - 10 let - 23 x 32,- kč = 736,- kč (pro děti s OŠD 23 x 39 = 897,- Kč)
Strávníci 11 - 14 let - 23 x 36,- kč = 828,- kč
Pokud strávník nebude mít v daném termínu, 20. dne v měsíci, dostatek hotovosti na svém
účtu a z toho důvodu nebude umožněno stržení dané částky za odebranou stravu, v příštím
měsíci dostane stravu až následující den po zaplacení nebo odevzdání kopie dokladu banky.
Odevzdá-li např. strávník doklad 1. října dostane oběd až 2. října.
AKTEM PLATBY MÁ STRÁVNÍK AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENOU STRAVU.

Odhlašování obědů
Provádí se nejpozději pracovní den předem od 8,00 - 13.00 hod. na tel. čísle 737 797 693.
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje
za pobyt ve škole nebo školském zařízení. (Sb.zákonů č. 107/2005 ze dne 25.2.2005 § 4/9)
Pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze první den,
ostatní dny musí být odhlášeny. Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy do nádob
přinesených rodiči či sourozenci. Oběd bude vydán na talíř, poté bude kuchařkou přendán do
školního jídlonosiče. Zákonný zástupce jídlonosič navrátí druhý den vedoucí školní jídelny.
Školní kuchyně ručí za hygienickou nezávadnost stravy pouze po dobu výdeje stravy. Pokrmy
vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.
Odhlášení strávníka z obědů natrvalo se provádí výhradně písemně. Strávník při odhlášení
dostane všechny přeplatky buď v hotovosti, nebo mu budou odeslány na účet.

∙ Doba výdeje stravy

přesnídávka

oběd

Mateřská škola

8:20 - 9:00

11:30 – 12:30

Základní škola

10:00

12:00 – 13:00

svačina
14:00

.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního
stravování. ( Sb.zákonů č.107/2005, vyhláška ze dne 25.2.2005. §2/7 )
Po dobu výdeje stravy je ve školní jídelně vždy přítomen pedagogický dozor.
Připomínky, dotazy a náměty k provozu školní jídelny můžete projednat s vedoucí školní
jídelny nebo prostřednictvím e- mailu na kostohryzova@zsneznasov.cz.

-----------------------------------------Mgr. Jaroslav Tůma
ředitel školy
-------------------------------------Dita Kostohryzová
vedoucí školní jídelny
V Neznašově dne 30. srpna 2021

DODATEK Č.1
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

●
●
●
●
●
●
●
●

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Stravování je zajištěno po skupinách.

Žáci ZŠ a děti MŠ, kteří nedochází na oběd ve školní jídelně, odchází ze školního zařízení hned po
vyučování.
Kuchařky mají při výdeji obědů jednorázové rukavice a přes ústa a nos roušku nebo obličejový štít.
Žáci v ZŠ i děti v MŠ dostávají vše (hrnečky s pitím, příbory, talíře s jídlem) u výdejových oken.
Výdej oběda do jídlonosiče oznamují rodiče telefonicky a po domluvě na přesném čase je jídlonosič
rodiči předán zaměstnancem u hlavního vchodu do základní nebo mateřské školy.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů
naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o
účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem
do školy:

●
●
●

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. –
tiskopis je přiložen

Dita Kostohryzová
vedoucí ŠJ Neznašov
V Neznašově dne 6.5.2020

PŘÍLOHA Č. 1

PODMÍNKY KE STRAVOVÁNÍ V MŠ
-

Platby jsou prováděny přímým inkasem. Proto Vás prosíme, aby jste navštívili Vaši
banku a udělili “povolení k inkasu” úhrady stravného naší školou. To bude prováděno
jedenkrát za měsíc, vždy podle skutečného stravování syna/dcery v daném měsíci (tj.
na začátku následujícího měsíce od 20. do 25. dne). Prosíme, zabezpečte
dostatečnou výši peněžních prostředků na Vašem účtu!

-

Při udělení “povolení k inkasu” bude Vaše banka od Vás požadovat stanovení limitu
(tj. nejvyšší částky, kterou budeme oprávněni z Vašeho účtu inkasovat) a sdělení čísla
našeho účtu. Stanovte si, prosím, limit inkasa v následující výši:
- stravné……….……………….900,- pobytné……………………….400,1.300,-

-

Kopii udělení “povolení k inkasu” si, prosím, nechte vystavit ve Vaší bance (pokud
používáte internetové bankovnictví, vytiskněte si kopii sami) a nám ji pro naši rychlou
informaci odevzdejte co nejdříve, nejpozději do 10. září 2021. Pokud se liší jméno
majitele účtu od jména žáka, je nutné toto sdělit na výše uvedené kopii ( v kolonce:
zpráva pro příjemce ). Děkujeme Vám za porozumění.

-

Výše stravného pro tento školní rok:

kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

strávníci do 6 let

9,- kč

20,- kč

7,- kč

strávníci 6 - 10let (děti s OŠD)

9,- kč

23,- kč

7,- kč

-

Odhlašování stravy se provádí nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod na tel.
čísle 737 797 693 vedoucí školní jídelny (stačí i formou SMS) nebo na e-mail:
kostohryzova@zsneznasov.cz.

-

Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí na nástěnce před jídelnou v MŠ a na webových
stránkách školy.

Vyplněnou “Přihlášku ke stravování v MŠ” odevzdejte vedoucí ŠJ nejpozději do
3.9.2021.

Dita Kostohryzová
vedoucí ŠJ
AKTUALIZACE:
V Neznašově dne 30.8.2021

PŘÍLOHA Č. 2
PODMÍNKY KE STRAVOVÁNÍ V ZŠ
-

Platby jsou prováděny přímým inkasem. Proto Vás prosíme, aby jste navštívili Vaši banku a udělili “povolení k inkasu”
úhrady stravného naší školou. To bude prováděno jedenkrát za měsíc, vždy podle skutečného stravování syna/dcery v
daném měsíci (tj. na začátku následujícího měsíce od 20. do 25. dne). Prosíme, zabezpečte dostatečnou výši
peněžních prostředků na Vašem účtu!

-

Při udělení “povolení k inkasu” bude Vaše banka od Vás požadovat stanovení limitu (tj. nejvyšší částky, kterou budeme
oprávněni z Vašeho účtu inkasovat) a sdělení čísla našeho účtu. Stanovte si, prosím, limit inkasa v následující výši:
- stravné……….……………….900,-

-

Kopii udělení “povolení k inkasu” si, prosím, nechte vystavit ve Vaší bance (pokud používáte internetové bankovnictví,
vytiskněte si kopii sami) a nám ji pro naši rychlou informaci odevzdejte co nejdříve, nejpozději do 10. září 2021. Pokud
se liší jméno majitele účtu od jména žáka, je nutné toto sdělit na výše uvedené kopii ( v kolonce: zpráva pro příjemce
). Děkujeme Vám za porozumění.

-

Výše stravného pro tento školní rok:
kategorie

přesnídávka

oběd

strávníci 6-10 let

9,- kč

23,- kč

strávníci 11-14 let

9,- kč

27,- kč

-

Odhlašování stravy se provádí přes webové stránky školy: www.zsneznasov.cz nejpozději pracovní den předem do
13.00 hod

-

Od středy 1.9. - pátku 10.9.2021 bude jen jedno hlavní jídlo

-

Od pondělí 13.9.2021 se budou vařit dvě hlavní jídla

2.9.2021
Na webových stránkách školy bude tento den kromě jídelníčku od 6.9 - 10.9.2021 zveřejněn i jídelníček na
následující týden od 13.9. - 17.9.2021.
V jídelníčku od 13.9. - 17.9.2021 budou mít žáci možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Žáci budou mít vždy 5 dní
(od 14:00 ve čtvrtek - 13:00 v úterý) na to, aby si z nabízených jídel vybrali, poté bude možnost výběru zablokována.
Odhlašování bude stále funkční, výběr z hlavních jídel již ne.

-

II. hlavní jídlo se bude vařit jen v případě minimálního počtu 10-ti přihlášených obědů, proto si vždy
na webových stránkách školy před víkendem zkontrolujte, zda se v následujícím týdnu vaří vámi vybraná
II. hlavní jídla
I. hlavní jídlo se bude vařit každý den

-

V případě jakýchkoli dotazů ohledně stravování se obraťte na vedoucí ŠJ p. Kostohryzovou na tel. čísle

-

737 797 693 nebo na e-mail: kostohryzova@zsneznasov.cz
-

Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí na nástěnce před jídelnou v MŠ a na webových stránkách školy.

Vyplněnou “Přihlášku ke stravování v ZŠ” odevzdejte třídní učitelce nejpozději do pátku 3.9.2021.

Dita Kostohryzová
vedoucí ŠJ

AKTUALIZACE:
V Neznašově dne 30.8.2021

PŘÍLOHA Č. 3
ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY POUZE PŘES WEBOVÉ
STRÁNKY
Od 11.9.2020 je zprovozněno odhlašování a přihlašování stravy přes webové stránky
školy: www.zsneznasov.cz .
- po otevření webových stránek si v horní liště rozklikněte sekci Jídelna
- v nabídce klikněte na Odhlašování stravy
- klikněte na odkaz, který se vám zobrazí
- otevře se vám aplikace i-Stravné
- do kolonky číslo strávníka (ID) zadejte 3-místné číslo, které jste obdrželi od třídní
učitelky na proužku papíru (zvýrazněné)
- heslo je 4-místné číslo (na ústřižku hned za zvýrazněným ID)
- po přihlášení do aplikace si v nabídce na levé straně zvolte možnost “změna
hesla”, stávající heslo je pouze startovací
- nové heslo musí být min. 6-místné (mohou být číslice i písmena)
- po změně hesla vás aplikace vyzve k opětovnému přihlášení
- zaškrtnutá políčka znamenají, že žák má stravu přihlášenou
- pro odhlášení klikněte na zaškrtnuté políčko u daného jídla, aby políčko zůstalo
prázdné
- pro přihlášení stravy postupujte opačně
- pro potvrzení klikněte na žluté políčko “uložit změny ve výběru”, které je pod
tabulkou
Číslo strávníka (ID) i vaše změněné heslo si pečlivě zapamatujte.
Nový jídelníček bude vždy přidáván ve čtvrtek.
Během měsíce října budou mít žáci ZŠ možnost výběru ze dvou hlavních jídel.
Odhlašování stravy se provádí nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně přihlašování a odhlašování obraťte
se s nimi na vedoucí ŠJ p. Kostohryzovou na tel. čísle 737 797 693 nebo osobně
v budově MŠ.

Dita Kostohryzová
vedoucí ŠJ Neznašov
V Neznašově dne 30.8.2021

DODATEK Č. 2

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ COVIDU
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
●
●
●
●
●
●
●
●

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Stravování je zajištěno po skupinách.
Žáci ZŠ a děti MŠ, kteří nedochází na oběd ve školní jídelně, odchází ze školního zařízení
hned po vyučování.
Kuchařky mají při výdeji obědů jednorázové rukavice a přes ústa a nos roušku nebo obličejový
štít.
Žáci v ZŠ i děti v MŠ dostávají vše (hrnečky s pitím, příbory, talíře s jídlem) u výdejových oken.
Výdej oběda do jídlonosiče oznamují rodiče telefonicky a po domluvě na přesném čase je
jídlonosič rodiči předán zaměstnancem u hlavního vchodu do základní nebo mateřské školy.

+ doporučení KHS pro školní stravování
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.
Hygiena a úklid na co možná nejvyšší úrovni.
Důraz na nutnost mytí rukou před odebíráním stravy.
Neumožnit samoobslužný výdej - vše vydává personál kuchyně (příbory, talíře, hrnky, misky se
saláty).
Při výdeji má personál ochranu úst a nosu a rukavice.
Stoly a židle jsou pravidelně dezinfikovány.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci ani personál v karanténě nebo izolaci.
Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba!!!
Žáci, kteří se netestují jsou povinni od ostatních dodržovat stanovený odstup (mít vyčleněný
prostor).

V Neznašově dne 30.8.2021
Mgr. Jaroslav Tůma
ředitel ZŠ a MŠ Neznašov

Dita Kostohryzová
vedoucí ŠJ Neznašov

