Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydávám tento Vnitřní řád
školní jídelny.
1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Strávník je povinen dodržovat Vnitřní řád školní jídelny, se kterým byl řádně seznámen. Strávník je
povinen se řídit pokyny vedoucí školní jídelny a vykonávajícího dohledu. Veškeré připomínky ke
kvalitě, kvantitě nebo způsobu poskytování školního stravování má právo strávník oznámit vedoucí
školní jídelny nebo ředitelce školy. V případě hrubého porušení Vnitřního řádu školní jídelny může
vedoucí školní jídelny rozhodnout o vyřazení strávníka ze stravování.
2. Provozní informace
Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci škol a školských zařízení, děti a zaměstnanci
mateřských škol a cizí strávníci.
Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin
Pokladní hodiny: pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hodin
Přihlašování stravy
Neplnoletého strávníka ke stravování přihlašuje jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na
základě podepsané přihlášky ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny.
Ke stravování se přihlašují i plnoletí žáci, zaměstnanci škol a cizí strávníci. Při přihlášení ke
stravování si strávníci vyzvednou kódovou kartu, za kterou zaplatí zálohu 50,- Kč. Tato karta je platná
po celou dobu stravování. Při ztrátě nebo poškození karty si musí strávník zakoupit novou kartu. Po
odhlášení ze stravování bude záloha za kartu strávníkovi vrácena zpět.
Platby a vyúčtování stravy
Stravné musí být uhrazeno do 25. dne daného měsíce. V případě opakovaných pozdních plateb a
neuhrazených dlužných plateb za stravné bude strávník ze stravování vyřazen. Neuhrazené
pohledávky budou vymáhány soudní cestou.
Způsob plateb stravného
- platba složenkou, kterou si strávníci vyzvednou vždy na začátku měsíce v kanceláři školní
jídelny,
- v hotovosti v kanceláři školní jídelny, kde plátce obdrží pokladní doklad,
- platbou ze sporožirového účtu tzv. souhlas s inkasem,
- platba trvalým příkazem z peněžního ústavu, paušální částka je po celý rok stejná a vyúčtování
se provádí 2 x ročně,
- fakturou platí zaměstnanci ostatních škol a organizací
Ceník stravného
Dle platného znění vyhlášky 107/2005 o školním stravování jsou strávníci zařazování do výživových
norem a finančních limitů podle věkové skupiny strávníků. Ceník stravného je uveden v příloze.

Odhlašování stravy
Strávník si může oběd odhlásit, přihlásit nebo změnit na čtecím zařízení ve školní jídelně, telefonicky
na čísle 556 300 775, na internetových stránkách školy www.zsgvitkov.cz nebo osobně v kanceláři
školní jídelny, a to pracovní den předem do 14 hodin.
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc) se považuje za pobyt ve škole, žák hradí
pouze náklady na potraviny a má možnost si oběd vyzvednout. Další dny nepřítomnosti ve škole si
žák obědy odhlásí nebo se bude stravovat za cenu navýšenou o náklady na věcnou a mzdovou režii.
V době školních prázdnin mají všichni žáci a zaměstnanci škol obědy odhlášeny. Pokud mají zájem
o stravování musí si obědy přihlásit v kanceláři školní jídelny.
O prázdninách se u žáků k finančnímu normativu připočítává mzdová a věcná režie.
Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
Výdej stravy
Výdej obědů probíhá od 11.00 do 11.30 hodin pro cizí strávníky
od 11.30 do 14.00 hodin pro žáky a zaměstnance škol
od 11.00 do 14.00 hodin jídlonosiče pro nemocné děti
Strava musí být spotřebována do 4 hodin od výdeje.
Ukončení stravování
Strávník, případně jeho zákonný zástupce musí ukončit stravování osobně v kanceláři školní jídelna
Bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a při vrácení kódové karty mu bude vrácena
záloha.
Organizace dohledu
Dohled ve školní jídelně zajištují zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny.
Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních
stravovacích návyků. Dohlíží, aby žáci byli přezutí. Cennosti nenechávají bez dozoru v šatně.
Měsíční jídelní lístek je vyvěšen u čtecího zařízení v jídelně a na stránkách školy www.zsgvitkov.cz.
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Organizace přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý
vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje organizace dohledem nepedagogickými pracovníky, kteří
jsou prokazatelně poučeni.
Žák se v jídelně chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
Žákům není povoleno nosit do jídelny nevhodné předměty, které ohrožují zdraví a bezpečnost
ostatních.
Žák každou mimořádnou událost nebo úraz hlásí pracovníkovi, vykonávajícímu dohled nebo
vedoucí školní jídelny.
V případě nouzové situace (přerušení dodávky vody, energií apod.) bude žákům připravená studená
strava.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školní jídelny se vždy považují
za závažné zavinění porušení povinností stanovených školským zákonem. Ředitel školy může
rozhodnout o vyloučení ze stravování.
4. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny
. Škody způsobené na majetku školní jídelny jsou strávníci nebo jejich zákonní zástupci povinni
uhradit
Tento Vnitřní řád ruší platnost předchozího řádu ze dne 1. 9. 2016 a nabývá účinnosti dnem 1. 9.2017.

Ve Vítkově dne 1. 9. 2017

Mgr. Blanka Váňová
ředitelka školy

Příloha k vnitřnímu řádu školní jídelny
Ceny jídla pro jednotlivé věkové skupiny od 1. 3. 2017
Mateřská škola
Strávníci 3-6 let
přesnídávka
oběd
svačina
celodenní strava

7,00 Kč
18,00 Kč
7,00 Kč
32,00 Kč

Strávníci od 7 let
přesnídávka
oběd
svačina
celodenní strava

8,00 Kč
19,00 Kč
7,00 Kč
34,00 Kč

Základní škola
Strávníci 6-10 let

22,00 Kč

Strávníci 11-14 let

24,00 Kč

Strávníci 15 a více let

26,00 Kč

Zaměstnanci ZŠaG Vítkov

28,35 Kč

Zaměstnanci škol a školských zařízení

60,00 Kč

Zaměstnanci MŠ

60,00 Kč

Cizí strávníci

60,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Jméno žáka:………………………………………třída:……………školní rok:……………………..
Byli jsme informováni o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny, který je zveřejněn na
internetových stránkách školy a nabývá účinnosti 1. 9. 2017 /www.zsgvitkov.cz/.
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonných zástupců

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Jméno žáka:………………………………………třída:……………školní rok:……………………..
Byli jsme informováni o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny, který je zveřejněn na
internetových stránkách školy a nabývá účinnosti 1. 9. 2017 /www.zsgvitkov.cz/.
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonných zástupců

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Jméno žáka:………………………………………třída:……………školní rok:……………………..
Byli jsme informováni o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny, který je zveřejněn na
internetových stránkách školy a nabývá účinnosti 1. 9. 2017 /www.zsgvitkov.cz/.
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonných zástupců

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Jméno žáka:………………………………………třída:……………školní rok:……………………..
Byli jsme informováni o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny, který je zveřejněn na
internetových stránkách školy a nabývá účinnosti 1. 9. 2017 /www.zsgvitkov.cz/.
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonných zástupců

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov
zastoupena ředitelkou školy Mgr. Blankou Váňovou
IČ:69987181
DIČ:CZ 69987181
Bankovní spojení: KB Vítkov, č.ú. 12436821/0100
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce 1, příspěvková organizace
zastoupena ředitelkou školy Mgr. Jitkou Jakubíkovou
IČ. 47813172
Bankovní spojení: KB Vítkov, č.ú: 1846796369/0800

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o způsobu hrazení stravování žáků

IV. ostatní ujednání
Odběratel se zavazuje zajistit dohled a bezpečnost nad nezletilými žáky Základní školy, Vítkov,
nám. J. Zajíce 1, příspěvkové organizace v době pobytu a poskytování stravování v Základní škole
a gymnáziu Vítkov, příspěvkové organizaci.

Ve Vítkově dne 23. 1. 2017

………………………………………….
dodavatel

…………………………………………..
odběratel

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

N Á V R AT K A
Vážení rodiče,
nabízíme vám možnost úhrady stravného ve školní jídelně bezhotovostně a žádáme vás o zvážení
změny způsobu platby. Pokud si nejste jistí, která platba je pro vás vhodnější, kontaktujte vedoucí
školní jídelny.
Zakroužkujte, prosím, kterou variantu platby preferujete:
1. platba trvalým příkazem, paušální částka je po celý rok stejná a vyúčtování se provádí 2 x ročně
2. platbou z běžného účtu inkasem
3. jednorázovým příkazem k úhradě
Návratku odevzdejte do 22. 2 2017 vedoucí školní jídelny. Děkujeme.
Jméno žáka …………………………….
Ve Vítkově dne 8. 2. 2017
Mgr.Blanka Váňová, ředitelka školy v.r.

…………………………………….
podpis zákonných zástupců

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

N Á V R AT K A
Vážení rodiče,
z důvodu potřeby omezení platby stravného v hotovosti a složenkou ve školní jídelně, vás žádáme o
zvážení změny platby. Pokud si nejste jistí s výběrem platby, kontaktujte vedoucí školní jídelny.
Zakroužkujte, prosím, kterou variantu platby preferujete:
1. platba trvalým příkazem, paušální částka je po celý rok stejná a vyúčtování se provádí 2 x ročně
2. platbou z běžného účtu inkasem
3. jednorázovým příkazem k úhradě
Návratku odevzdejte do 17. 2 2017 třídní učitelce. Děkujeme.
Jméno žáka …………………………….

…………………………………….
podpis zákonných zástupců

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Jméno žáka:………………………………………třída:……………školní rok:……………………..
Z důvodu omezení platby stravného v hotovosti ve školní jídelně a složenkou, vás žádáme o změnu
platby. Prosíme zadejte trvalý příkaz s měsíční částkou 550,- Kč na č.ú. 12436821/0100,
V.S. – číslo karty.

□ souhlasím (sdělte v kanceláři školní jídelny číslo vašeho účtu, na který vám budeme 2 x ročně
vracet přeplatky)

□ nesouhlasím
…………………………………….
Podpis zákonných zástupců

