ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Základní školy a waldorfské základní školy,
Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace

školní rok 2019/2020
s účinností od 1.9.2019
Provozní řád školní jídelny je v souladu s Vyhláškou ministerstva školství č.107/2005 Sb.
o školním stravování, Vyhláškou č.84/2005 Sb. o závodním stravování a Vyhláškou
č.137/2004 a 602/2006 Sb. ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na
stravovací služby.
Školní jídelna (dále jen ŠJ) zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance Základní školy a
waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba a Základní školy Dětská 915, Ostrava-Poruba, pro
studenty a zaměstnance SOŠ waldorfské Ostrava, Střední školy služeb a podnikání, Příčné
1108, Ostrava-Poruba a pro cizí strávníky.
Organizace provozu stravování:
1. Ve školní jídelně se strávníci stravují za předpokladu dodržování Řádu školy a Řádu
školní jídelny.
2. Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech v době od 6.00 do 15.00 hod.
3. Výdej obědů probíhá v době od 11.30 do 14.30 hod, po domluvě je možno tuto dobu
posunout dle potřeby (výlety, exkurze, účast na soutěžích apod.).
4. Přihlásit oběd na daný den je možno v době od 6.00 do 7:45 hod.
5. Odhlašovat obědy lze den předem do 14.00 hod u vedoucí školní jídelny (telefonicky,
SMS, e-mailem nebo přímo u okénka při odebírání oběda, kontakty jsou uvedeny na
webu školy).
6. Pouze první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka ve škole je možno
vyzvednout jídlo do jídlonosičů a to v době určené pro výdej cizím strávníkům, tj. od
11.10 do 11.30 hod. nebo po ukončení hlavního výdeje od 14.00 do 14.30 hod.
7. Je-li žák nebo student ve škole nepřítomen déle než 1 den, jsou zákonní zástupci
povinni odhlásit stravu na tyto dny, jinak jim bude doúčtována plná cena včetně
mzdových a režijních nákladů jako u cizích strávníků.
8. Stravné je možno hradit hotově, vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci v kanceláři
vedoucí ŠJ proti platebnímu dokladu nebo převodním příkazem z účtu strávníka na
účet základní školy.
9. Odhlášená strava za daný měsíc je odúčtována při platbě na následující měsíc a
dorovnání přeplatků a nedoplatků je prováděno vždy k 30.červnu daného kalendářního
roku (konec školního roku).
10. Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle věku dosaženého v průběhu
daného školního roku, tj. od 1.září do 31.srpna. Kategorie jsou rozlišeny velikostí
porce dle výživových norem a to v rozmezí 7-10 let, 11-14 let, 15a více let, zde jsou
rovněž zahrnuti cizí strávníci.
11. Cizí strávníci odebírají stravu do jídlonosičů, které jsou připraveny na k tomuto účelu
vymezeném místě, a to ve stanoveném čase od 11.00 do 11.30 hod. Tato strava je
určena k okamžité konzumaci.

12. Stravovací karty používají všichni pravidelně se stravující žáci, studenti a
zaměstnanci.
13. Při zapomenutí nebo ztrátě karty je strávník povinen vyzvednout si u vedoucí ŠJ
„náhradní stravenku“ po jejímž předložení u okénka mu bude oběd vydán, nebo se
zapíše u výdejního okénka do sešitu.
14. Ztráta karty je tolerována 3 pracovní dny, poté si strávník zakoupí u vedoucí ŠJ kartu
novou. Je možno navést kartu již dříve zakoupenou strávníkem.
15. Ve výjimečných případech jako jsou hromadné akce, jednorázové odběry stravy nebo
velmi nízká četnost odběru stravy, nemusí mít strávník zakoupenu kartu.
16. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagoga nebo vychovatelky školní družiny.
Studenti střední školy přicházejí samostatně, očistí si obuv a odloží si osobní věci na
místo k tomu určené.
17. Při čekání na výdej oběda strávníci dodržují pravidla slušného chování. Připraví si na
tác příbor, samostatně si naberou polévku, označí stravovací kartu a odeberou oběd dle
příslušné kategorie.
18. Při konzumaci jídla se chovají strávníci ukázněně.
19. Po konzumaci oběda odloží nádobí na místo k tomu určené.
20. Z jídelny strávníci nevynášejí jídlo, vyjma balených potravin (jogurt v kelímku, müsli
tyčinka).
21. Veškeré nehody a úrazy hlásí strávníci dozoru v jídelně.
22. Do jídelny mají vstup povolen pouze strávníci se zakoupenou stravou na daný den.
Dále ti, kterým je vydávána vlastní dietní strava na základě lékařského potvrzení o
upravené stravě ze zdravotních důvodů.
Konzumace vlastní stravy není v jídelně povolena.
23. V případě, že strávník-žák opakovaně porušuje kázeň a pravidla stravování může být
po předchozím upozornění zákonného zástupce ze stravování dočasně vyloučen.
24. Jídelníček je vyvěšen v jídelně, u vstupu do školy u školní družiny, ve sborovně a na
chodbě základní školy i tříd waldorfské větve. Je přístupný i na webu školy.
25. Změna jídelního lístku je vyhrazena.
26. Případné dotazy a připomínky s Vámi probereme na tel.č. 596 914 319 nebo
724 053 175 v době provozu ŠJ.

V Ostravě-Porubě dne 30. 8. 2019

..............................................
vedoucí školní jídelny

...........................................
ředitelka školy

