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Provozní řád školní jídelny
(na rok 2022/2023)
Údaje o zařízení
Školní jídelna ZŠ a MŠ Sibřina, Říčanská 100, 250 84 Sibřina
Telefon: 739041333
E-mail mssibrina@seznam.cz
IČO 71007334
Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Markéta Zemanová
Vedoucí ŠJ: Petra Junková
Kuchařky: Lenka Žajdlíková, Lenka Meuerová
Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle ustanovení § 119 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním
stravování, vyhlášky č. 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací
služby a zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Organizace provozu stravování
Školní jídelna zajišťuje stravování dětem MŠ, žákům ZŠ a zaměstnancům.
V současné době neposkytuje školní jídelna dietní stravování.
Stravování je poskytováno na základě Přihlášky ke stravování, kterou děti a žáci
přinesou vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem druhý den školního
roku. Pokud bude stravování ukončeno (např. stěhování), musí být školní
jídelna zákonným zástupcem informována. Přihláška ke stravování platí po
celou dobu docházky do mateřské školy a základní školy. Všechny změny
v Přihlášce ke stravování musí zák. zástupci nahlásit paní hospodářce.

Rodič žáka, jehož zdravotní stav vyžaduje stravovat se s omezeními (alergie),
musí se na základě písemného potvrzení od lékaře dohodnout o způsobu
stravování s vedoucí školní jídelny.

Doba výdeje pokrmů MŠ
Výdej přesnídávky v 8:45 hod. v kmenových třídách ( Včeličky, Žabičky a
Berušky).
Výdej obědů v 11:30 hod. v kmenových třídách ( Včeličky, Žabičky a Berušky).
Výdej svačin v 14:30 hod. v kmenových třídách ( Včeličky, Žabičky a Berušky).

Doba výdeje obědů ZŠ a zaměstnanci
Výdej obědů:

1.A od 11:40 do 12:00 v jídelně
2.A od 12:05 do 12:25 v jídelně (ÚT,ČT,PÁ)
od 12:30 do 12:50 v jídelně (PO,ST))
3.A od 12:30 do 12:50 v jídelně (ÚT,ČT,PÁ)
od 12:55 do 13:15 v jídelně (PO,ST)

Ceny obědů
jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Počítá se věk, kterého strávník dosáhne ve školním roce,
tj. od 1. 9.-začátek šk.roku do 31.8.-konec šk.roku.
Strávníci MŠ
Strávníci 3–6 let 46,-Kč/den (přesnídávka 10,-Kč, oběd 27,-Kč, svačina 9,-Kč)
Strávníci 7–10 let 48,-Kč/den ( přesnídávka 10,-Kč, oběd 28,-Kč, svačina 10,Kč)

Strávníci ZŠ a zaměstnanci
Žáci 7-10 let (oběd)- 33,-Kč/den
Zaměstnanci (oběd) - 36,-Kč/den

Odhlašování a přihlašování obědů:
a/ do sešitu den předem do 13 hod, nebo nejpozději do 7:00 téhož dne.
b/ sms na č. 739 041 333 den předem do 13 hod, nebo nejpozději do 7:00 téhož
dne.
První den nepřítomnosti (nemoci) může být vydán oběd do přinesených čistých
nádob (od 11:25 do 11:40 hodin), ostatní dny je nutno dítě ze stravování
odhlásit. Děti, které jsou v MŠ musí mít přihlášenou stravu.

Platby za stravné:
Rodiče platí stravu převodem na účet 7034-250185319/0800, nejpozději
do 25.dne předchozího měsíce . Vždy uvádějte variabilní symbol a příjmení
žáka/dítěte. Variabilní symbol obdrží nový žák/dítě na začátku školní docházky,
ostatním dětem zůstává VS stejný po celou dobu vzdělávání v ZŠ a MŠ Sibřina.
Měsíční záloha na stravné u MŠ do 6 let činí 920,-Kč, u MŠ od 7 let 960,-Kč a u
ZŠ 660,-Kč. Řádně odhlášené obědy jsou při vyúčtování odečteny. Vyúčtování
stravného se provádí jednou ročně a to na konci školního roku. Dětem a žákům
co zůstávají v MŠ a ZŠ se přeplatky za stravné převádějí na další školní rok.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany strávníků:
Povinnosti dohledu (vychovatelky školní družiny, asistentky)





ručí za pořádek a klid ve školní jídelně
žáky nenutí násilně do jídla
sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny







dbá na bezpečnost stravujících se žáků, zajišťuje ochranu před rizikovým
chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí
dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo
apod.) okamžitě upozorní zaměstnance školní jídelny, který ihned závadu
odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníků
reguluje osvětlení v jídelně
zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

Úrazy a nevolnost ve školní jídelně:
Úrazy a nevolnost ve školní jídelně musí žáci okamžitě nahlásit dohledu ve
školní jídelně, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

Škody na majetku školní jídelny:
Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na
majetku školní jídelny.
Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili
nebo jako svědci viděli způsobit, vedoucí školní jídelny, dohledu nebo
zaměstnancům školní jídelny.
Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce
povinen nahradit.

Ostatní ustanovení:
Strávníci dodržují provozní řád jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a
kuchařek.
Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně a v souladu
s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (stolní nádobí, příbory apod.).

Jídelníček je vyvěšen na webových stránkách školy a školky
(www.skolasibrina.cz) a na nástěnce v budově ZŠ a MŠ.
Vypracovala: Petra Junková - vedoucí školní jídelny
Zkontrolovala: Mgr. Markéta Zemanová – ředitelka ZŠ a MŠ Sibřina

