Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: skola@zsschsady.cz

Vnitřní řád školní jídelny
Dodatek č. 2
Tento dodatek nahrazuje článek 8) a 16) v plném rozsahu a přidává článek 20) vnitřního řádu školní jídelny
ze dne 15. 12. 2015.
8) Ceny obědů
Ceny obědů jsou stanoveny v rámci rozpětí finančních normativů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věkových
kategorií. V září platí cena podle věku, který žák dosáhne během daného školního roku (od 1. 9. do 31. 8.).
Žáci – 7 až 10 let ................................................... 23,- Kč
Žáci – 11 až 14 let ................................................. 26,- Kč
Žáci – 15 a více let ................................................ 29,- Kč
Zaměstnanci - základní cena ................................ 29,- Kč
Cizí strávníci ......................................................... 62,- Kč
16) Výchovná opatření
Strávníci – žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, školním řádem, případně vnitřním řádem školní
družiny.
Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností
stanovených školským zákonem, školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo
o vyloučení žáka ze školského zařízení (ze stravování ve školní jídelně).
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné
porušení povinností stanovených školským zákonem.
20) Dietní stravování
Od 1. 1. 2018 v rámci hlavní činnosti školní jídelna připravuje bezlepkové obědy pro strávníky
s nesnášenlivostí lepku (celiaky), nikoliv pro alergiky na lepek.
Při přihlášení strávníka k dietnímu stravování je tento druh diety nutné doložit doporučením lékaře.
Dietní jídelníček tvoří nabídka jednoho druhu jídla a je sestaven pod dohledem nutričního terapeuta.
Placení, přihlašování a odhlašování dietních obědů probíhá dle vnitřního řádu jídelny.

1

Cena dietního oběda je stanovena v rozpětí finančního normativu dle vyhlášky o školním stravování dle
věkových kategorií takto:
Žáci – 7 až 10 let ................................................... 23,- Kč
Žáci – 11 až 14 let ................................................. 26,- Kč
Žáci – 15 a více let ................................................ 29,- Kč
Zaměstnanci - základní cena ................................ 29,- Kč

Tento dodatek upravuje vnitřní řád školní jídelny ze dne 15. 12. 2015 a nabývá účinnosti od 1. 1. 2018.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30. 11. 2017
Zpracovala: Zuzana Nyčová, vedoucí školní jídelny

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
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