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Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb.,
dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy
1. Práva a povinnosti strávníků
Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným
způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán
podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného
stolování.
Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by
mohly způsobit jeho pád.
Jídlo se konzumuje u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných
prostorů školy.
Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled podlahu ihned
vytřít a vysušit.
Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o
organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy
úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný
žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i
v případě úrazu zaměstnance.
2. Výdej obědů
Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:
11,00 – 11,30
Pondělí
Odběr stravy do jídlonosičů
Úterý
důchodci a cizí strávníci
Středa
Čtvrtek
Pátek

11,30 – 14,00
Odběr stravy žáci a zaměstnanci
školy

Mimořádný výdej mimo uvedenou dobu je možný pouze po domluvě s vedoucí ŠJ.
Provozní doba ŠJ 6.30 -15.00 hod.
Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze
v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované
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nepřítomnosti žáka ve škole. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu
sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto
žák nemá nárok na zvýhodněné stravování.
3. Přihlašování ke stravování
Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění „přihlášky ke stravování“, po zakoupení čipu a
zaplacení stravného kdykoliv během školního roku.
Strávník se do systému přihlásí na www.skolniprogram.cz pod záložkou Oběd – Přechod na
stravovací aplikaci. Na každý následující měsíc se strávník nepřihlašuje, je přihlášen
automaticky.
Volba objednání stravy přes internet z domova se z důvodu normování provádí nejpozději do
14,00 hod předešlého dne a to pouze PO-PÁ.
Nárok na výdej stravy prokazuje strávník bezkontaktním čipem nebo v případě zapomenutí
náhradní stravenkou, kterou si vyzvedne u vedoucí ŠJ.
Ztrátou čipu se neztrácí hodnota přihlášené stravy, ale je nutné zakoupit čip nový.
Přihlásit a odhlásit oběd lze na příslušné internetové adrese. Strávník si může přihlásit a
odhlásit oběd osobně nebo telefonicky týž den, a to do 8 hodin.
V posledním dvou dnů kalendářního i školního roku nelze přihlašovat ani odhlašovat obědy
z důvodu finančního vyrovnání.
4. Platba za stravování
Způsob úhrady stravného probíhá prostřednictvím inkasa, platba hotově bude přijímána
pouze výjimečně. K 20. dni v měsíci se platí záloha na další měsíc, která se případně snižuje o
aktuální přeplatek. Poslední platba zálohy v daném školním roce se uskuteční v květnu, a to
na červen, první platba zálohy na nový školní rok se uskuteční v srpnu, a to na září.
Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka.
V opačném případě nelze oběd objednat. Možnost ověření stavu účtu je na
www.skolniprogram.cz pod záložkou Oběd – Přechod na stravovací aplikaci – Platby.
Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň
3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.
Platba za stravné:
Cena je určena podle věkových skupin strávníků
7-10 let
23,-Kč
11-14 let
25,-Kč
15-18 let
27,-Kč
Dospělí
30,-Kč
Jídelní lístek bude vyvěšen vždy na 14 dní, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody.
Změna jídelníčku je vyhrazena.
V Kaplici dne 24. 8. 2017
Mgr. Jana Drdáková
ředitelka školy v zastoupení

