STRAVOVACÍ ŘÁD
platný od 1. 9. 2015
Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,
zaměstnanci školy a cizí strávníci.
1. Každý strávník je povinen vyplnit závaznou přihlášku ke stravování
2. Dotazy, přihlášky a odhlášky je možno řešit
telefonicky na čísle 585 967827 nebo osobně v kanceláři ŠJ.
Provozní doba 5:30 – 14:00
3. Odhlásit obědy je možné vždy do 7:00 hodin stravovacího dne.
4. Vydávání obědů:
cizí strávníci 10.30 – 11.00 hodin
žáci a zaměstnanci školy 11.30 – 13.15 hodin
5. Po dobu nemoci dětí a žáků se oběd vydává do jídlonosiče pouze
první den nemoci, a to v době od 10.00 do 11.30 hodin. V dalších
dnech nemoci je možné odebírat obědy pouze za plnou cenu, tj. včetně
režijních nákladů (Kč 63,-).
6. Při ukončení školní docházky je nutno odhlásit dítě ze stravování.
7. Platba stravného se provádí do 20. dne v měsíci.
ze sporožirového nebo běžného účtu (je nutné svolení k inkasu) nebo
jednorázovým převodem na účet č. 1809640349/0800
Neplacení stravného je důvodem k vyřazení ze stravování.
8.Ceny stravného od 1. 9. 2015:
Věk
Cena
Přesnídávka
Oběd
Svačina
MŠ3-6 let

34,00 Kč

10,00 Kč

MŠ-7 let

39,00 Kč

10,00 Kč

ZŠ7-10 let

21,00 Kč

ZŠ 11-14 let 24,00 Kč
Cizí strávníci 63,00 Kč

16,00 Kč
21,00 Kč

8,00Kč
8,00 Kč

Strávníci jsou zařazeni do kategorie podle věku, kterého dosáhnou v
příslušném školním roce, dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním
stravování, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vracení peněz
Peníze za odhlášené obědy se automaticky odčítají při další platbě na
příští měsíc. Při odhláškách během měsíce se peníze za odhlášené
obědy nevrací, vyúčtování je až na konci měsíce.

Vítejte ve školní jídelně
Školní jídelna připravuje stravování pro děti a zaměstnance naší
školy, dále zde mohou odebírat obědy cizí strávníci. Kuchyně má
kapacitu 180 obědů a v jídelně je 31 míst. Pracují zde čtyři
zaměstnanci - jedna kuchařka, jedna pracovnice provozu, uklízečka a
vedoucí ŠJ. Jako doplňky k obědu podáváme zeleninové saláty, ovoce,
jogurty a müsli tyčinky. Snažíme se dbát na pestrost jídel a zařazujeme
nové receptury. Sledujeme dodržování potravin určených spotřebním
košem.
Přejeme našim strávníkům, aby jim v naší jídelně chutnalo.
kolektiv ŠJ

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům
"Alergeny v zařízeních společného stravování"
Dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům
(dále
jen
Nařízení
EU
č.1169/2011).
Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování
potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli (strávníkovi) informovaný
výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké
míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.
Pro zařízení společného stravování (školní jídelny, závodní jídelny,
restaurace, nemocnice.......) tak vyplývá povinnost informovat
spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují
látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž
seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.
Běžně mohou alergickou reakci vyvolat všechny potraviny, ale EU
specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají
legislativnímu označení. Za další lze považovat též jablky, hrušky,
broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.
OZNAČENÍ
ALERGENŮ
POŽADAVEK.

JE

POUZE

INFORMAČNÍ

Zákonné ustanovení určuje provozovnám společného stravování
"JASNĚ A ZŘETELNĚ OZNAČIT", jedná se o takové označení,
které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní
složka v potravině nebo pokrmu přítomna nebo že některá složka
pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně
značených potravin. Školní jídelna není povinna zajistit dietní
stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení
alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování
nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Bude se jednat o
velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo

intolerancí, které musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto
vyloučit.
Školní jídelna označí přítomnost alergenů přímo na jídelním lístku
(písemná i elektronická podoba) číslem označující alergen.

Seznam potravinových alergenů , které podléhají
legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
1) Obiloviny obsahující lepek
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg,
ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

