Vnitřní řád stravovacího provozu
školní rok 2019-2020
- strava žáků je zajišťována stravovacím provozem a je sestavována
a připravována dle výživových norem pro dorost

------------------------------------------------------------------------------------------------- časový harmonogram výdeje jídel:
Snídaně
6,30 - 7,30
Přesnídávka
8,50 - 9,30
Oběd
11,30 - 12,45
Večeře
16,30 - 17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------ ceny jídel :
ubytovaní
dojíždějící
Snídaně
13,Přesnídávka
9,10,Oběd
28,28,Svačina
7,Večeře
19,II. večeře
9,-

zaměstnanci
10,12,-- / 28,-

- strava včetně ubytování se hradí vždy před daným měsícem následovně:
a) hotově u vedoucí školní jídelny
b) běžným účtem na konto č. ú. 17231841/0100
c) poštovní poukázkou na adresu školy

- strávníci obdrží po zaplacení každý měsíc kartičku, která nahrazuje stravenky,
před započetím měsíce je nutno vyzvednout novou kartičku u vedoucí školní
jídelny, nemá-li strávník zaplaceno, nemá na stravu nárok
- jídlo se musí konzumovat pouze v jídelně, nesmí se vynášet

- strava se přihlašuje a odhlašuje vždy do 8 hodin ráno, za jídla, která nejsou
odhlášena do této doby není poskytována finanční náhrada
- v případě nespokojenosti s vyřízením stížností se obracejte na vedoucí školní
jídelny

Školní jídelna zajišťuje stravování žákům a zaměstnancům Odborného učiliště
a Praktické školy, Lipová – lázně 265. Ubytovaným žákům na domově mládeže je
zajišťována celodenní strava. Jídelní lístek je sestavován na základě dodržování
spotřebního koše sledovaných potravin.
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ze dne
1. 4. 2008, FN metodikou spotřebního koše, nařízením ES - 1. 1. 2006 č. 852/2004,
o hygieně potravin, ES č. 178/2002 systém HACCP, školským zákonem č. 561/2004
Sb. ze dne 4. 7. 2008, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ze dne 9. 5. 2008,
o fondu kulturních a sociálních potřeb (podle § 119 zákona č. 317/2008 Sb. stravování zaměstnanců není součástí školního stravování) - ve znění pozdějších
předpisů.
Od 13. 12. 2014 má školní jídelna pouze informativní povinnost označovat alergeny
v potravinách podle zákona 113/2005 Sb. §8 odst. 10, příloha č. 1, tak jako každý
výrobce potravin a pokrmů. Jídelna nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti
strávníků na příslušné potraviny. Tuto skutečnost si musí každý strávník
kontrolovat sám.
Výdejní dobu je nutno dodržovat z důvodu systému HACCP (kritické body). Jídlo
vydané ve školní jídelně je určeno k přímé spotřebě (vyhláška 107/2005 Sb. § 2
odst. 7). Výdej stravy nemocným žákům je možný pouze první den nemoci (zákon
561/2004 Sb., § 119).

BEZPEČNOST
Všichni žáci školy jsou proškoleni i poučeni o bezpečnosti, do třídní knihy
a žákovské knížky je proveden zápis o proškolení. Kontrola plnění bezpečnosti je
prováděna pravidelně vedoucími úseků a jedenkrát ročně při prověrkách BOZP.
V době výdeje stravy je ve školní jídelně vždy přítomen pedagogický dozor.
Každé poranění a úraz se eviduje v knize úrazů. Úrazy se zaznamenávají nejpozději
do 24 hodin.
ZACHÁZENÍ S MAJEKTEM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
1. Žák má právo užívat zařízení školní jídelny.
2. Žák je povinen udržovat pořádek ve školní jídelně, neničit toto zařízení
a řídit se pokyny učitelů, učitelů OV, vychovatelů a jiných oprávněných
osob.
3. Za škody, které způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována
odpovídající náhrada.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VŮČI ŽÁKŮM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Pedagogický pracovník vystupuje a jedná při plnění svých pracovních úkolů
v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným posláním
a působením školy.
Vůči žákům :

- respektuje lidskou důstojnosti
- s žákem musí zacházet v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho
osobnosti s ohledem na potřeby osoby a jeho věku

- předchází vzniku negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho

zdravého vývoje, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny nebo důsledky již
vzniklých poruch chování a přispívá ke zdravému osobnímu vývoji dítěte.

V Lipové – lázních 30.8.2019

PhDr. Vrána Libor
ředitel školy

