Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Vaculíkova 14, 638 00 Brno
IČ: 485 15 027

Vnitřní řád školní jídelny
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici.

1.Práva a povinnosti žáků – strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní
jídelně a pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy
Žáci mají kromě práv a povinností, uvedených v zák. č. 561/2004 Sb. v platném znění rovněž
následující práva a povinnosti:
1.1. žák – strávník má právo:
- stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
- na kvalitní a vyváženou stravu
1.2. žák – strávník má povinnost:
- dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny
- chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravidly stolování
- řídit se pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga, vedoucí
kuchařky
- odkládat svršky a tašky do šatní skříňky
- umožnit plynulý chod výdeje obědů
- odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a
zasunout židli
- zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně ani v okolí
školy
- nahlásit změnu bydliště, čísla účtu, ukončení stravování
2. Pravidla stravování žáků a vlastních zaměstnanců ve školní jídelně, odhlášky stravy
v době nemoci, dovolené
O školní stravování se jedná pouze v době strávníků ve škole nebo školském zařízení podle
§ 117 odst.1 písm. b) a c) uvedeného zákona, viz § 122 odst.2 téhož zákona.
První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování
za výši finančního normativu (§ 4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.,).
Uvedené ustanovení vychází z důvodného předpokladu, že strávník přihlášený ke stravování ve
školní jídelně si jídlo z důvodu náhlého onemocnění nemůže předem odhlásit.
Bude-li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, se už nejedná o
školní stravování. Za neodhlášené jídlo už bude strávníkovi účtovaná finanční částka v plné výši.

Tato cena se skládá z finančního normativu, mzdové a věcné režie, což jsou celkové náklady na
zhotovení jídla.
Finanční normativ
Mzdové režie
Věcné režie
Celková částka

31,- Kč
62,- Kč
13,- Kč
106,- Kč

3. Provoz a režim školní jídelny
a) Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti
školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. (Pojem školní jídelna se
používá jako ne zcela správné označení pro místnost, kde se konzumuje strava. Je nutné
odlišit jej od pojmu školní jídelna používaný pro celý komplex pro přípravu stravy –
kuchyni, sklady, přípravnu jídel – pro který se obyčejně používá označení školní kuchyně.
Právní předpisy používají pojem stravovací zařízení.)
b) Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:30 h do 14:00 h.
c) Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost školní
jídelny (pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy). Rozvrh dohledu je
vyvěšen v jídelně.
d) Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních
stravovacích návyků.
e) Dohlížející pracovníci zejména
aa) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli
a koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o
degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům
vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást
jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy;
bb) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy
upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu;
cc) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího
zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod.;
dd) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky
probíhá před zahájením provozní doby a to zvláštním vchodem stravovacího zařízení
do ulice, nikoli přes výdej do školní jídelny;
ee) sledují dodržování jídelníčku;
ff) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců;
gg) regulují osvětlení a větrání;
hh) sledují odevzdávání nádobí strávníky, kteří odkládají celé podnosy. Roztřídění nádobí,
seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení;
ii) poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení (vzduchotechniku)
a uzamyká místnost jídelny.
f) Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice zařízení školního stravování, včetně úklidu stolů
a podlahy znečištěných jídlem během provozu.
g) Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14
dnů předem.
h) Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke
konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo je upraveno tak, aby

znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nejsou
v obchodním balení, ale jsou vydávány na miskách.

4. Kontrola činnosti pracovníků stravovacího zařízení
Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických
pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména
a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky
nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení
jejich zdravotní nezávadnosti,
c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
d) udržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv,
e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou,
f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při
hrubším znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj
ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy,
pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž
dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci
ihned ohlásí. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý
vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující
zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy,
je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a
možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být
odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí,
aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů
do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné
osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam
do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten
pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a
studentů
Žáci – strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny.
Za každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny, majetku žáků, pedagogických
pracovníků či jiných osob žákem – strávníkem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka
, který poškození způsobil.

V Brně dne

Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M
ředitel školy
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