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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky, tedy školní společné stravování dle zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona a Vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších
předpisů, v době jejich pobytu ve škole. O prázdninách, v době různého volna školy a v době
nepřítomnosti žáka ve škole (kromě 1. dne nemoci) se státem a městem dotovaná – zvýhodněná
strava neposkytuje dle výše uvedených zákonů. Školní jídelna poskytuje stravovací služby i
zaměstnancům školy v rámci závodního stravování (viz. směrnice o závodním stravování). Nárok na
stravu za zvýhodněnou cenu má žák v době vyučování a v době ředitelského volna pouze v případě, že
je ve škole nebo ve školní družině.
Podmínky stravování
ZŠ a MŠ speciální, zajišťuje žákům ZŠ speciální a dětem MŠ v rámci stravování oběd. Doplňkové
jídlo dětem v MŠ (svačina před a po obědě) škola nezajišťuje. Důvodem jsou zdravotní nebo
individuální omezení druhu, struktury jídla, výběrovost a jiná specifika stravování u většiny dětí MŠ.
ZŠ a MŠ speciální, zajišťuje stravování dětí, žáků (dále jen strávníků)- oběd na základě smluvního
vztahu se Školní jídelnou ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně, která stravu organizaci dodává.
Zákonný zástupce přihlásí strávníka ke školnímu stravování při nástupu do MŠ, ZŠ a poté vždy k 1. 9.
každého školního roku. Přihlášky ke stravování se pořizují v písemné formě a jsou opatřeny podpisem
toho, kdo stravování přihlašuje. Přihlášky jsou uloženy u vedoucí stravování školní jídelny -dodavatele
stravy.
Organizace stravování
Bez zbytečného odkladu předává zástupce školy jmenný seznam strávníků MŠ, ZŠ rozdělený na
věkové kategorie vedoucí stravování Školní jídelny Komenského 66. Evidenci strávníků vede vedoucí
stravování ve svém stravovacím programu.
Objednávání obědů ve smluvní školní jídelně podle přihlášených strávníků zajišťuje denně dle
aktuálního stavu výdejce stravy (pověřený pracovník školy).
Výdej stravy zabezpečuje škola ve vlastní výdejně, stravování ve vlastní jídelně. Obědy se
strávníkům vydávají pouze za přítomnosti pedagogů v čase určeném provozním řádem výdejny.
Školní jídelna zajišťuje strávníkům 1 hlavní jídlo - oběd. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v jídelně
školy a na informačních nástěnkách v šatnách dětí a žáků.
Jídlo podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně, v odůvodněných
případech ve třídě.
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Oběd za zvýhodněnou cenu je možné odebrat rodičem nebo odpovědným zástupcem do vlastního
hygienicky čistého jídlonosiče pouze v jídelně školy, a to nejdříve od 12.15, a to pouze první den
neplánované omluvené nepřítomnosti strávníka ve škole. Nevyzvednutá strava propadá bez
náhrady.
Ředitelka výdejny může ve výjimečných případech, na žádost zákonného zástupce, při splnění
požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy,
zabezpečovat školní stravování mimo prostory školy, tj. povolit strávníkovi, který je přítomen ve
vyučování pravidelný odběr oběda do vlastního jídlonosiče ke konzumaci doma.
Dietní stravování poskytuje výdejna jen z lékařem stanovených zdravotních důvodů a po
individuálním posouzení a schválení žádosti zákonného zástupce strávníka vedoucí stravování
školní jídelny ZS Komenského 66.
Konzumaci vlastního oběda, jeho ohřev, případně úpravu (např. mixování) ve škole může ředitelka
zákonnému zástupci strávníka povolit na základě písemné žádosti, a to jen ze zdravotních důvodů
dítěte, žáka.
Povolené vlastní jídlo přebírá pověřený vyučující, ukládá ho do doby výdeje oběda do chladničky
v přípravné kuchyňce. Zajišťuje taky další manipulaci s jídlem, úpravu a podání dítěti. Rodič odpovídá
za to, že odpovídající jídelní nádoby s vlastní stravou budou hygienicky čisté.
Změny v organizaci výdeje obědů z důvodu prázdnin, školních akcí nebo provozních důvodů smluvní
jídelny jsou rodičům oznamovány vedením školy předem.
Odhlašování obědů
Zákonný zástupce odhlašuje dítě, žáka (strávníka) ze stravy pověřenému pracovníkovi školy
telefonicky nebo osobně, a to nejpozději do 8.00 hodin daného dne. Pokud zákonný zástupce
neodhlásí obědy na dobu nepřítomnosti strávníka ve škole, bude mu s výjimkou 1. dne omluvené
neplánované absence oběd účtován v plné výši.
V průběhu roku provádí výdejce automatické odhlášení obědů pouze v případě předem známých
prázdnin a svátků, ředitelského volna nebo přerušení provozu. Pokud se strávník účastní výletu, akce
třídy, musí zákonný zástupce také provést odhlášení individuálně.
Cena, způsob placení




Souhlasem s inkasem z účtu zákonného zástupce na účet školní jídelny-dodavatele, zálohově
na následující měsíc.
V hotovosti v budově dodavatele v místě a termínech stanovených -vedoucí školní jídelny
Komenského 66.

Písemné oznámení o termínech plateb zveřejňuje výdejce ve vestibulu školy na nástěnce určené
rodičům. Způsob řešení vzniklých přeplatků a nedoplatků je plně v kompetenci dodavatele stravy.

Cena oběda od 1. 1. 2020:
Věková kategorie
do 6 let
Plná cena oběda
Cena oběda hrazená rodičem 19,- Kč
(zvýhodněná)

7 – 10 let

11 – 14 let

nad 15 let

22,- Kč

25,- Kč

29,- Kč
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Povinnosti strávníka, zákonných zástupců
Každý strávník je povinen s ohledem na stupeň svého postižení respektovat příkazy výdejce stravy i
pedagoga zajišťujícího dohled u stravování. Strávník je vyučujícími veden k zásadám stolování a
slušného chování a v rámci možností k sebeobsluze a samostatnosti (donáška oběda, příborů, uklízení
nádobí).
Do prostoru školní jídelny platí zákaz vstupu cizím osobám a osobám s kočárkem.
Rodiči je vstup do školní jídelny povolen jen v případech, kdy má povoleno odebrat strávníkovi
oběd do vlastního jídlonosiče.

Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá účinností dne 1. 1. 2020, pozbývá účinnosti směrnice ze dne 2. 9. 2019. Změny
směrnice jsou řešeny formou číslovaných dodatků.

V Novém Jičíně 4. 11. 2019
PaedDr. Marcela Komendová -ředitelka

Dodatek č. 1
Cena oběda od 1. 5.2022
Věková kategorie
Plná cena oběda
Cena oběda hrazená
rodičem
(zvýhodněná)

do 6 let

20,-

7 – 10 let

11 – 14 let

24,-

28,-

nad 15 let

32,-

Dodatek č. 1 je součástí směrnice ze dne 4.11.2019.

V Novém Jičíně , 20.4.2022
PaedDr. Marcela Komendová -ředitelka
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