VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna Slatiňany
Školská 523, 538 21 Slatiňany

TELEFON 469 681 285

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č 107/2005 Sb. ze dne
25.2.2005,vyhláškou
č. 602/2006 o hygienických požadavcích na stravování vyhláška 852/2004 a vyhláškou o
závodním stravováníč.84/2005 Sb. ze dne 14.2.2005

Práva a povinnosti rodičů a žáků
Rodiče jsou povinni uhradit platbu za stravné, povinni nahlásit změnu zdravotního stavu, mají
právo vznášet připomínky ke stravování.
Žáci mají nárok na 1 dotovaný oběd denně, v případě nemoci jsou povinni si ho odhlásit. Žáci
jsou povinni si zakoupit čip na stravování a přihlásit se na základě přihlášky na stravování.
Jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců školní jídelny a dodržovat řád školní jídelny.
Žáci se nesmějí dopouštět ve ŠJ rasismu a projevu diskriminace a násilí. Mají právo na
ochranu před formou diskriminace, na bezpečnost a ochranu zdraví.
Provoz – Děti jsou povinni odložit tašky a bundy na místo určené. Postavit se do fronty na
výdej stravy, kde se chovají slušně, nestrkají se a nepředbíhají.
1. STRAVNÉ
Stravné se platí A. informace poslána e-mailem, splatnost do 16 dne v měsíci.
B. souhlasem inkasa ze sporožirového účtu i ostatních účtů 16 dne v
měsíci
2. PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY
Oběd na následující den se musí přihlásit nebo odhlásit DEN PŘEDEM DO 13.00 HODIN
v případě onemocnění dítěte do 8.00 HODIN toho dne!!!
Děti mají nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, pak můžou odebírat oběd,
ale pouze za plnou cenu a to za 67,- Kč.
Dospělí strávníci (zaměstnanci) mohou odebírat obědy pouze pokud jsou pracovně přítomni.
Nesmí odebírat ani v době omluvené nepřítomnosti (nemoc ,dovolená ,mateřská dovolená)
Vyhláška 430 o závodním stravování.
3. VÝŠE STRAVNÉHO
Strávníci 7 - 10 let
27,00 Kč
Strávníci 11 - 14 let
29,00 Kč
Strávníci 15 a více
31,00 Kč
zaměstnanci ZŠ,ZUŠ
důchodci a cizí strávníci 75, 00 Kč cena se skládá s ceny potravin, režijních nákladů a
DPH
4. VÝDEJ OBĚDŮ
Jídelna pro žáky a zaměstnance
11,00 - 14,00 hodin
Jídelna důchodců
11,00 - 13,30 hodin
Výdej obědů pro pečovatelskou službu a firmy
10,45 - 11,15 hodin
Důchodci a cizí strávníci mají možnost si oběd odnést v jídlonosiči, nebo sníst v jídelně, která
je pro tyto účely vybavená. Jídelna má zvláštní vchod.
Výdej obědů je na stravovací karty, které si musí každý strávník zakoupit v kanceláři ŠJ
Cena čipové karty je 40,- Kč a čipu za 115,- Kč. Čipy a karty platí po celou školní
docházku, v případě ztráty je nutné si koupit novou. Pokud nemá kartičku, nebo čip,
dostane v kanceláři náhradní doklad.
5. VÝBĚR ZE DVOU JÍDEL v některých dnech si má možno strávník vybrat ze dvou jídel,
které si přes internet objedná 2 dny předem a na terminále 1 den dopředu do 13.00 hod.

6. DOZOR ve školní jídelně zajištuje zaměstnanec školní jídelny.
7. STOLOVÁNÍ
Strávníci jsou povinni stolovat slušně, nerozhazovat a nerozlévat jídlo po stolech. Místo, kde
strávník obědval je povinen místo ke stolování uvést do čistého stavu a po konzumaci oběda
opustit prostory školní jídelny.

Nesmí úmyslně ničit majetek jídelny, šatny ani odnášet příbory Dále je zakázáno vstupovat do
prostor školní jídelny se sportovními věcmi, např. lyže, kolečkové brusle, skateboardu,
hokejky a podobně.
8. ŠJ vaří podle školních norem
9. ÚKLID jídelny zajišťuje uklízečka po skončení výdejní doby.
10. Dietní stravování poskytujeme od 1.9. 2017 pod dohledem nutričního terapeuta.
11. Zpracováváme osobní údaje pro platby stravného.
12. ŠJ zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb stravného. Zpracovávané
osobní údaje jsou jméno, příjmení, bydliště a datum narození strávníka, telefon, email, číslo
účtu zákonného zástupce a zdravotní stav strávníka. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě
plnění právních povinností, pro plnění uzavřených smluv a z titulu oprávněných zájmů.
Oprávněný zájem pro zpracování je ochrana zdravotních zájmů nezletilého strávníka a
zajištění bezpečného poskytování služeb stravování.
Osobní údaje jsou zpracovávány v nutném rozsahu před uzavřením, po dobu trvání smluvního
vztahu, a po jeho ukončení ve lhůtě vyžadované zákonem. Po zániku výše uvedených titulů
zpracování jsou údaje odstraněny.
Proti zpracování na základě oprávněných zájmů máte právo kdykoliv podat námitku, a to
písemně prostřednictvím sídla ŠJ. Obdobně máte právo podat námitku proti zpracování,
pokud má za to, že zanikl právní titul ke zpracování. Dále máte právo kdykoliv požádat o
opravu, doplnění, blokování a likvidaci zpracovávaných osobních údajů, a právo na přístup ke
zpracovávaným osobním údajům.

Slatińany 1.6 2020

Petra Bergerová
Ředitelka ŠJ

