Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY –
VÝDEJNY
platný pro:
 žáky, zaměstnance a cizí strávníky ZŠ a MŠ Hradec Králové, Úprkova 1
 děti a zaměstnance MŠ Hradec Králové, Holubova 792 a MŠ Hradec Králové,
Štefcova

________________________________________________________________
Adresa:
Školní výdejna ZŠ a MŠ, Zámostí 423/14, 500 09 Hradec Králové
Telefon:
495 263 407
e-mail:
jidelna@zsuprkova.cz
Vedoucí ŠJ - výdejny:
Ivana Křikavová
___________________________________________________________________________
Vyplývá ze:
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších
předpisů,
- platných hygienických předpisů.
___________________________________________________________________________
Školní stravování je zajištěno dovozem jídel ze ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové (ZŠ,
zaměstnanci a cizí strávníci) a ZŠ a MŠ Pohádka, Hradec Králové (MŠ Holubova 792 a
MŠ Štefcova 1125)

________________________________________________________________
1. Provoz školní výdejny
ZŠ Úprkova
Provoz školní výdejny: ............................................................. 7:00 – 15:30 hod.
Výdej obědů: .......................................................................... 11:30 – 14:00 hod.
Výdej obědů, odebíraných v první den nepřítomnosti .......... 11:30 – 11:45 hod.
Výdej zbytků .......................................................................... 14:00 – 14:15 hod.
MŠ Holubova + MŠ Štefcova
Výdej stravy do jídlonosičů (MŠ Štefcova) ........................... 11:10 – 11:20 hod.
Výdej stravy do jídlonosičů (MŠ Holubova) ......................... 11:20 – 11:30 hod.
Přesnídávka ................................................................................ 8:30 – 9:00 hod.
Oběd ....................................................................................... 11:45 – 12:15 hod.
Svačinka ................................................................................. 14:00 – 14:30 hod.
JE ZAKÁZÁNO VYDÁVAT OBĚDY DO SKLENĚNÝCH NÁDOB!
V době přítomnosti žáků na obědě v jídelně je cizím osobám VSTUP ZAKÁZÁN!

2. Výše stravného
Právo na odběr jídla za dotovanou cenu (cena potravin bez mzdových a věcných
nákladů) má žák/dítě pouze v době přítomnosti v e škole a první den neplánované
nepřítomnosti/nemoci žáka ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit
nebo uhradit v plné výši.
A. ZŠ Úprkova
Dotovaná cena
Plná cena
Žáci 7 – 10 let ..................... 21 Kč .................................. 58 Kč
Žáci 11 – 14 let ................... 23 Kč .................................. 60 Kč
Žáci nad 15 let .................... 25 Kč .................................. 62 Kč
Zaměstnanci ZŠ .................. 23 Kč .................................. 62 Kč
Cizí strávníci ....................... 62 Kč .................................. 62 Kč
B. MŠ Holubova a MŠ Štefcova
Dotovaná cena
Plná cena
Přesnídávka (3 - 6let) ............ 7 Kč .................................... 7 Kč
Oběd (3 - 6let) ..................... 19 Kč .................................. 56 Kč
Svačinka (3 – 6 let) ............... 7 Kč .................................... 7 Kč
Přesnídávka (nad 6 let) .... 8,50 Kč ............................... 8,50 Kč
Oběd (nad 6 let) .................. 20 Kč .................................. 58 Kč
Svačinka (nad 6 let) ......... 8,50 Kč ............................... 8,50 Kč
Zaměstnanci – oběd ............ 23 Kč .................................. 62 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na základě věku dosaženého ve školním roce (září
– srpen).
3. Příjem odhlášek a přihlášek
Evidenci strávníků a výběr stravného zajišťuje školní jídelna - výdejna ZŠ a MŠ Hradec
Králové, Úprkova 1. Před zahájením stravování strávník/zákonný zástupce vyplní přihlášku
ke stravování a seznámí se s vnitřním řádem školní jídelny - výdejny a postupem při
objednávání a výběru stravy prostřednictvím internetu a pomocí objednávkového boxu (pouze
ZŠ), u kterého je vyvěšen návod na použití.
Odhlašování a přihlašování obědů se provádí přes internet (příp. mob. telefon), telefonicky, emailem, nebo osobně v kanceláři ŠJ - výdejny 24 hod. předem (Internet pro ZŠ i MŠ do
10:00 hod. předchozího dne, ostatní způsoby pro MŠ do 10:00 hod. a pro ZŠ do 10:30
hod. předchozího dne). Máme právo účtovat v době nemoci neodhlášenou stravu v plné výši.
V době prázdnin jsou automaticky odhlášeny obědy pro všechny strávníky ZŠ Úprkova
(netýká se MŠ). Přihlašování obědů a výběr ze dvou druhů jídel (MŠ Holubova + MŠ
Štefcova pouze jeden druh jídla) je možné kdykoliv v průběhu měsíce. Kód pro přístup na
internetový stravovací systém obdrží žáci (nebo zákonní zástupci) u vedoucí školní jídelny –
výdejny, případně u vedoucí učitelky/učitele MŠ.

4. Úhrada stravného
Celý systém stravování má formu bezhotovostního styku. Stravné se platí na účet ZŠ a MŠ
Hradec Králové, Úprkova 1 v Komerční bance na číslo účtu – 8030511, kód banky – 0100,
variabilní symbol – celé rodné číslo strávníka bez lomítka, zpráva pro příjemce – jméno
strávníka. Platby jsou zálohové a vyúčtování pobíhá na konci školní docházky. Cena
identifikačního čipu je 115,- Kč (MŠ čipy nevyužívají). Čip slouží k identifikaci po celou
dobu školní docházky. V případě ztráty je nutno zakoupit čip nový. Po ukončení docházky
je funkční čip vykoupen zpět za 85,- Kč a přeplatek se vrací na účet zákonného zástupce žáka.
V případě nedostatečného stavu stravovacího konta nemá strávník nárok na vydání
stravy – je automaticky odhlášena.
5. Jídelní lístek
Jídelní lístek, vnitřní řád školní jídelny-výdejny a platné ceny za stravování jsou vyvěšeny ve
školní jídelně, v případě MŠ ve vstupních chodbách. Sestavování jídelníčku je v kompetenci
ZŠ a MŠ, Štefcova, Hradec Králové (ZŠ, zaměstnanci a cizí strávníci) a ZŠ a MŠ Pohádka,
Hradec Králové (MŠ Holubova 792 a MŠ Štefcova) a řídí se zásadami zdravé výživy a
spotřebním košem vybraných potravin dle platných norem. Jídelní lístek je dáván na internet
s týdenním předstihem.
6. Dohled nad žáky (týká se pouze žáků ZŠ Úprkova)
Dohled a zajištění bezpečnosti žáků v době stravování ve školní jídelně - výdejně zajišťují
pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně - výdejně. Dohlížející
pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a
kulturních stravovacích návyků. Sledují chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá nad bezpečností stravujících
se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dohled
nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a
osušit. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní jídelny, včetně
stolů a podlahy znečištěným jídlem. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní
jídelně, pedagogický dohled poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy
úrazů a oznámí úraz v kanceláři školy. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny
odvádí žáky do jídelny.
7. Chování žáků (týká se pouze žáků ZŠ Úprkova)
Žáci vstupují do školní jídelny jen za přítomnosti pedagogického dohledu. Žáci podle pokynů
vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny, odloží své tašky a svršky na předem
určených místech, následně provedou důkladnou očistu rukou v umývárně před vstupem do
jídelny. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dohlížejícího učitele. Pomocí čipu se žáci
ohlásí k odběru stravy. Při zapomenutí čipu je žák povinen se přihlásit u vedoucí školní
jídelny. Při zvyšujícím se počtu zapomínání čipu, se žáci vystavují tomu, že dostanou oběd na
konci výdejní doby. Při ztrátě čipu je třeba zakoupit nový. Při čekání na jídlo zachovávají žáci
pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování, dodržují bezpečnostní
pravidla. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, jídlo nevynášejí z jídelny.
Úmyslně poškozené zařízení školní jídelny bude hrazeno v plné výši. Žáci se řídí pokyny
učitele vykonávajícího dohled a personálu školní jídelny.

8. Kontaktní osoba
Dotazy a připomínky k provozu přijímá Ivana Křikavová, vedoucí školní jídelny - výdejny.
Telefon: 495 263 407
Email: jidelna@zsuprkova.cz
www: www.zsuprkova.cz
Pro vyřizování veškerých administrativních záležitostí slouží úřední hodiny školní jídelny výdejny denně 7:15 – 8:00 a 14:00 – 15:00.

Do prostoru výdeje stravy mají vstup povolen pouze zaměstnanci školní jídelny
- výdejny, vedení školy a jimi pověřené osoby.
Vnitřní řád školní jídelny - výdejny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015
V Hradci Králové dne 1. 9. 2015

__________________________
sestavila: Ivana Křikavová
vedoucí školní jídelny

_____________________
vydal: Mgr. Bc. Petr Lehký
ředitel školy

