Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438,
příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny
Č.j.: ZŠMŠ-Va/268/2022

Účinnost od: 1. 4. 2022

Skartační znak: S 10
Změny: Ukončení platnosti Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: ZŠMŠ-Va/745/2021

Vnitřní řád školní jídelny
Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny
určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
Děti se dělí do kategorií podle věku dosaženého v daném roce (vyhl.107/2005 sb.)

7 – 10 let
29,- Kč

11-14 let
30,- Kč

15 – více
32,- Kč

Zaměstnanci 39,- Kč
Ceny obědů a svačin se mohou měnit (závisí na cenách potravin)
Žák se přihlašuje odevzdáním vyplněné přihlášky ke stravování podepsané rodiči. V přihlášce
uvede údaje potřebné pro výpočet a účtování stravného a seznámí se s podmínkami
stravování. Údaje z přihlášky budou použity v matrice školní jídelny.
Placení stravného
Inkasem z účtu – rodiče v bance sjednají souhlas s inkasem pro strhávání stravného a doklad
o tom přinesou pokladní.
Převodem z účtu
Číslo účtu: 222956227/0600
Pro identifikaci platby je nutné uvádět variabilní symbol a do poznámky napsat jméno a
příjmení dítěte.
Variabilní symbol získáte:
 Na vyžádání ve školní jídelně u účetní školní jídelny, a to osobně nebo e-mailem
(tereza.haskova@10zskladno.cz).
 Stávající strávníci budou obeznámeni variabilními symboly v elektronických žákovských
knížkách,.
Ve výjimečných případech bude možné uhradit stravné hotově, avšak pouze v úředních
hodinách (viz níže).

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 7. dne měsíce na měsíc následující. Např. do 7. srpna
na měsíc září. Cena stravného pro daný měsíc bude vždy uveřejněna na webových stránkách.
Výše částky není nijak omezena.
Po ukončení školního roku mohou být přeplatky převedeny na vybraný účet. Nevyzvednuté
přeplatky se automaticky převádějí do dalšího školního roku.
Hotově – ve výjimečných případech strávník složí zálohu na ZŠ Kladno, C. Boudy 1188.
Zaplatit může pouze každou středu od 7.30 do 13.30 hod.
Pokud strávník složí větší obnos jako zálohu, je od nového měsíce automaticky přihlášen na
obědy č. 1 – změny chodu si pak musí provést každý sám pomocí čipu na boxu nebo přes
internet. Po zaplacení jsou dny přístupné a je možno volit ze tří druhů jídel tak dlouho, pokud
není vyčerpán případný limit na některý pokrm. Odpadá tedy starost s přihlášením dítěte na
nový měsíc, ale je naopak nutno dbát na včasné odhlášení, pokud obědy nechce.
Volba obědů
Je možné vybírat ze dvou chodů na internetu. Ze stejného důvodu nelze přes internet po
dobu 2 dnů aktuálního data provádět žádné změny – přihlášky a změna chodu. (Důvodem je
objednávání surovin pro kuchyň).
Jídelníček na nový měsíc se zveřejňuje zpravidla 25. den v předchozím měsíci a od té chvíle je
možné objednávat.
Odhlašování
Rodiče jsou povinni odhlásit dítě z oběda, není-li ve škole. Jinak může být požadován
doplatek do plné ceny oběda. Nárok na odebrání stravy za zvýhodněných podmínek má žák
pouze l. den nemoci. Další dny může odebírat obědy za plnou cenu. Odhlášku oběda např.
z důvodu nemoci, lze provést nejpozději do 7:00 téhož dne.
K odhlášení mohou strávníci použít pevnou linku tel. 312 249 348 se záznamníkem,
mobilní telefon +420 724 812 599 nebo e-mail jidelna@10zskladno.cz.
Sami si mohou odhlašovat přes internet na adrese www.strava.cz/istravne. Strávníky může
po dohodě také hromadně odhlásit učitel – např. výlet celé třídy. Ve dnech prázdnin a
ředitelského volna se nevaří.
Odebírání obědů
Strávníci s čipy se u výdejního okénka prokazují přiložením čipu, který registruje odběr
oběda. Pokud čip zapomenou, není možnost okamžitě zkontrolovat, zda žák má skutečně
oběd objednán, proto je nutno, aby žáci čipy nosili, jinak kuchařka oběd nevydá.
Součástí každého oběda je nápoj (ovocný sirup, vitamínový nápoj, čaj, mléko...). Výdej obědů
probíhá v době od 11.30 – 13.45 hod.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům,
kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je
jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost
ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době
od 11, 15 – 11, 35 hod.
Při výdeji do jídlonosiče kuchařky odpovídají za kvalitu stravy pouze ve chvíli naplnění do
nádoby. Strávník je povinen předkládat čisté nádoby. Do nevhodných nádob (např. sklenice)
se oběd nevydá.

Svačiny
Pro žáky se ve školní kuchyni připravují také svačiny, které jsou v ceně 12 Kč. Prodej probíhá
od 8.45 – 8.55 a 9.40 – 10.00 hod.
Pořízení čipu
Každý strávník musí mít svůj vlastní čip, který se prodává za 117 Kč bez možnosti vrácení.
Každý žák, který svůj čip zapomene nebo ztratí, nemá nárok na vydání obědu. Dojde-li ke
ztrátě čipu, ohlásí to strávník pokladní, která čip zablokuje proti zneužití. Peníze vložené na
obědy ani obědy samotné se neztrácí, ale čip si musí strávník koupit nový.
Dozor
Ve školní jídelně dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Ti mají právo napomenout
žáky ŠJ v případě jejich nevhodného chování, popř. můžou danou situaci dále prodiskutovat
s ostatními pedagogy nebo ředitelkou školy. V nejkrajnějším případě může být strávník
vyloučen ze stravování.
Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů
obsluhujícího personálu, nosit čip stále u sebe a na požádání zaměstnanců jídelny jej během
přítomnosti v prostorách jídelny předložit. Za opakované či hrubé porušení kázně může být
ze stravování vyloučen.
Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zde
zdržovat osoby, které se zde nestravují. Je přísně zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná
domácí zvířata a kouřit.
Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru.
Vnitřní řád jídelny je umístěn v jejích prostorách. Školní jídelna je samostatný právní subjekt,
proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školy.

V Kladně dne 24. 3. 2022

podepsal Mgr.
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