Základní škola, Praha 9 – Satalice, K Cihelně 137
K Cihelně 137/8, 190 15 Praha-Satalice

Provozní řád školní jídelny základní školy
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování
zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
O školním stravování v platném znění, a závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb.,
O závodním stravování v platném znění.
1. Výdej obědů
Výdej obědů žákům probíhá od 11.40 hod. do 13.50 hod. (nebo dle nařízení vedení školy).
Pokrm vydaný školní jídelnou je bezprostředně po výdeji určen k okamžité spotřebě. Výdej
obědů do přinesených nádob a cizím strávníkům (probíhá odděleně od výdeje obědů) od 11.15
hod. do 11.30 hod. Kuchařka vydá oběd pouze po identifikaci strávníka prostřednictvím
výdejních snímačů a čipu nebo po předložení náhradní stravenky. Výdej obědů pro
zaměstnance školní družiny od 11.15 hod. do 11.30 hod.
Strávník, který si zapomene čip, může u vedoucí jídelny požádat bezplatně o náhradní
stravenku na jeden den.
Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový. Delší docházka bez čipu opravňuje vedoucí
ŠJ dočasně žáka vyloučit ze stravování do doby, než si čip zakoupí.
2. Nárok na dotovanou stravu
Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení ke
stravování, zaplacení obědů a zakoupení čipu, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji
obědů a k výběru ze dvou druhů jídla na další dny.
Žák – (na základě Vyhlášky č. 107/2005, O školním stravování) má právo odebrat denně oběd.
V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole (např.
první den nemoci) si může žák nebo jeho zástupce obědy odebrat do přinesených nádob
určených pro potraviny (ne skleněných) v době od 11.15 do 11.30 hod. u výdejního okénka z
levé strany budovy školy. Od druhého dne budou k neodhlášenému neodebranému obědu
naúčtovány náklady.
Zaměstnanec ZŠ – (na základě Vyhlášky č. 84/2005, O závodním stravování) má nárok na jeden
dotovaný oběd, odpracoval-li pro organizaci nejméně 3 hodiny v uvedený den. Nemá nárok
na dotovaný oběd v těchto případech:
a) v době pracovní neschopnosti,
b) v době řádné dovolené nebo neplaceného volna,
c) v době mateřské dovolené,
d) v době studijního volna.
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Pokud si zaměstnanec oběd včas neodhlásí do 7.00 hod., je nutné uhradit za tento oběd
veškeré náklady.
3. Přihlášení ke stravování
Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně (u nezletilých jeho zákonný zástupce), vyplní
„přihlášku ke stravování“, v provozním řádu školní jídelny se seznámí s podmínkami a možností
úhrady obědů, vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny a zakoupí u vedoucí ŠJ
„čip“, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji obědů, k výběru z 2 druhů jídla na další dny
dle jídelníčku a k odhlašování obědů.
Každou změnu údajů v přihlášce ke stravování je nutné bezodkladně a v písemné formě
oznámit vedoucí školní jídelny (např. změna banky nebo čísla účtu).
4. Bezkontaktní čipy
Prodej a cena čipu: cena čipu je 115,- Kč a platí se hotově při nákupu u vedoucí ŠJ. Na čip se
vztahuje 2letá záruka. Čip lze zakoupit každý den v době od 7.30 do 8.30 hod. Stravování lze
zahájit až po zakoupení čipu (nebo stravenky). V době záruky lze nepoškozený čip vrátit. Po
ukončení stravování (po uplynutí záruky se čip nevrací).
5. Úřední hodiny kanceláře školní jídelny
Jsou denně: 7.30 – 8.30 hod.
6. Chování žáků ve školní jídelně
• Do školní jídelny mohou žáci v době oběda vstoupit pouze na pokyn pracovníka, který
vykonává dozor.
• Do jídelny žáci vstupují přezutí a mají umyté ruce.
• Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně, nekřičí, neběhají a čekají v pořadí na odběr
jídla.
• Dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.
• Stravu a nápoje si vyzvedávají samoobslužně u výdejního pultu, a to v pořadí tác s
příborem, polévka, prostřednictvím čipu si odebírají jídlo číslo 1 nebo 2 (podle toho, co si
objednali), dezert nebo ovoce, na konci výdejní linky si odeberou nápoj.
• Použité nádobí a tác odkládají do vyhrazeného okénka a dbají pokynů personálu kuchyně.
• Strávníci se řídí pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dozor a
pracovníků zařízení školního stravování.
• V případě opakovaného hrubého porušování slušného chování mohou být žáci vyloučeni
ze školního stravování.
• Žákům ani zaměstnancům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny, žáci
si mohou odnášet pouze ovoce.
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•
•

Po obědě zanechávají strávníci svoje místo čisté, v případě, že něco rozbijí, vylijí nebo se
přihodí drobná nehoda, požádají o pomoc pedagogický dozor nebo personál školní jídelny.
Do školní jídelny není povolen vstup cizím osobám, které nemají zakoupen oběd.

7. Cena oběda
Kategorie strávníků

Cena oběda v Kč

Žáci 7 – 10 let
Žáci 11 – 14 let
Žáci nad 15 let
Zaměstnanci ZŠ
Cizí strávníci

26,28,34,20,- (+14,-Kč příspěvek z FKSP)
68,-

Potravinová norma = cena
surovin na oběd v Kč
26,28,34,34,34,-

8. Objednávání obědů
Žáci a strávníci si vybírají jídlo z jídelního lístku vždy do 14 hodin dva dny dopředu sami (nebo
jejich zákonní zástupci), a to přes terminál, který je umístěn ve školní jídelně nebo přes internet.
Pokud nelze objednat/navolit nemá strávník dostatek peněz na kontě.
Vložená částka na stravovací konto se propočte do aktivovaných dní daného měsíce a v
kolonce zůstatek je uvedena částka zbývající a převádějící se do dalšího měsíce (narůstá při
odhlašování oběda).
9. Odhlašování obědů
Jednotlivý oběd lze odhlásit nejpozději do 7.00 hodin téhož dne. Oběd na následující dny je
možné odhlásit osobně při výdeji obědů, dále osobně u objednávkového snímače (do 14.00
hodin), na e-mailové adrese školní jídelny svachova.michaela@skolasatalice.cz (zde do 7.00
hodin), na tel. na čísle 286 002 966 nebo mob. tel. 731 615 613.
Školní jídelna dále nabízí možnost komunikace přes internet. Po přihlášení k „internetovému
objednávání“ si může každý strávník odhlašovat, přihlašovat, měnit oběd. Přes internet zjistí
strávníci aktuální stav konta, rodiče mohou kontrolovat, jak si děti vyzvedávají obědy. Provoz
internetového odhlašování a přihlašování se řídí pravidly na portále http://strava.cz. Jídelna má
kód 6914. Přihlašovací jméno a heslo obdrží strávník od vedoucí školní jídelny.
Jídelníček je na internetu vystaven ve stejném rozsahu, jako je nabízen na objednávkovém
terminále v jídelně.
Hromadné odhlašování obědů v době výletů, škol v přírodě atd. provede třídní učitel nebo jeho
zástupce nejpozději 7 dnů předem u vedoucí jídelny + předá seznam odhlášených dětí s
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termínem odhlášek. Poslední týden před začátkem hlavních prázdnin nepřijímá jídelna odhlášky
z důvodu vyprázdnění skladů a uzavření hospodaření ve školním roce.
10. Jídla na výběr
Školní jídelna obvykle připravuje na výběr dvě jídla. Pokud počet přihlášených strávníků k jídlu
číslo dvě nepřesáhne třicet porcí, jídlo se z ekonomických důvodů nepřipravuje. Jídelna v tomto
případě nemůže dávat tuto skutečnost strávníkům na vědomí. Strávník pak automaticky dostane
jídlo číslo jedna.
11. Úhrada za stravování
Finanční limity = cena oběda pro jednotlivé kategorie je stanovena na základě
přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 v platném znění takto: strávníci žáci jsou
zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují, viz kategorie
strávníků v bodě 7.
Všichni strávníci platí obědy předem, tj. nejpozději do 15. dne v měsíci musí být uhrazeno
stravování na měsíc následující. Nezaplacený oběd nemůže být vydán.
Žáci základní školy hradí obědy bezhotovostně, formou trvalého příkazu nebo příkazu k úhradě
na účet školní jídelny. Zaměstnanci základní školy hradí své obědy v rámci závodního stravování
stejnou formou jako žáci.
Úhrada z účtu na účet školy č. 278005957/0300.
Trvalým příkazem je hrazena na každý měsíc pevně stanovená částka. Příkazem k úhradě lze
dobrovolně zaslat částku vyšší. Přeplatky, které vzniknou jednotlivým strávníkům, budou vráceny
na konci školního roku v měsíci červenci na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Změnu čísla
účtu během roku je nutné zaktualizovat v kanceláři ŠJ. Jiný termín vyúčtování lze domluvit s
vedoucí školní jídelny.
Variabilní symbol přiděluje strávníkovi vedoucí školní jídelny.
Pokud není u platby uveden správný variabilní symbol, školní jídelna nemůže platbu přiřadit
správně k příslušnému strávníkovi. Správnému vyplnění tohoto symbolu je třeba věnovat
zvýšenou pozornost.
Školní jídelna rovněž nemůže nést odpovědnost za chyby, které jsou způsobené ze strany banky,
a tak dojde k nepřiřazení platby a v důsledku toho k nevydání nezaplaceného oběda.
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12. Podmínky odběru obědů pro cizí strávníky
V případě, že cizí strávník neodebírá všechny obědy dle pravidelné týdenní nabídky, pouze si
vybírá některá jídla, ztrácí v ceně oběda nárok na odebrání doplňkového dezertu (moučník, salát,
ovoce apod.).
13. Ukončení stravování
Stravování musí být zrušeno osobně, písemně u vedoucí ŠJ. Žáci, kteří končí docházku do základní
školy v 9. ročníku, jsou odhlašováni automaticky včetně vrácení přeplatků.

Platnost provozního řádu od dne 1. září 2020

Michaela Šváchová
vedoucí školní jídelny

Ing. Daniela Vočadlová
ředitelka školy
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