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Školní jídelna je v provozu od 6.00 do 14,30 hodin
Výdej obědů pro žáky a zaměstnance škol je v době od 11,15 do 14,00 hod.
Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ a ZŠ, zaměstnanci MŠ a ZŠ.
Dále pak cizí strávníci, kteří si oběd odnášejí v přinesených nádobách.
Každý strávník má nárok na jedno jídlo denně složené z: polévky, hlavní jídlo a nápoj.
Zaměstnanec musí odpracovat alespoň 3 hodiny pracovní směny, aby měl nárok na oběd za
sníženou cenu. Není-li zaměstnanec přítomen v práci, nemá nárok na zvýhodněnou cenu.
7. Do jídelny mají dovoleno vstupovat pouze strávníci, kteří mají řádně zaplacené obědy. Všichni
strávníci jsou povinni konzumovat stravu výhradně v prostorách jídelny. Obědy do nosičů se
vydávají pro nemocné žáky pouze první den nemoci, další nepřítomnost je nutno odhlásit dle
vyhlášky 107/2008 Sb. a 84/2005 Sb.
8. Do jídelny vstupují mladší žáci v doprovodu dozírajícího pedagogického pracovníka nebo
zaměstnance jídelny. Před vstupem do jídelny žáci vypnou mobilní telefony a tablety. Nad
odloženými věcmi nevykonává jídelna dozor.
9. Vydané jídlo si odnáší strávník na podnose ke stolu. Při konzumaci stravy dodržují žáci zásady
společného chování a hygieny, svým chováním neruší ostatní strávníky. Po jídle zasunou židli a
odnesou podnos s nádobím do stojanů pro použité nádobí.
10. Není dovoleno vstupovat do jídelny se žvýkačkou nebo ji odkládat kdekoli.
11. Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny s hlavní kuchařkou vždy týden dopředu. Při sestavování
jídelního lístku je dbáno na dodržování zásad správné výživy pro jednotlivé věkové kategorie a
hlavním kritériem je plnění spotřebního koše. Jídelní lístek je vyvěšen na jídelně spolu s dostupnými
alergeny.
12. Běžný úklid během výdeje oběda zajišťují pracovnice školní jídelny, včetně stolů a podlahy. Úklid
jídelny po skončení provozní doby je zajištěn pracovnicí MŠ.
13. V prostorách školní kuchyně je vyvěšen provozní řád, který jsou všechny pracovnice povinny
dodržovat. Dbají zásad hygienických pravidel – čistý pracovní oděv, pokrývka hlavy, osobní hygiena,
hygiena přípravy a výdeje jídel.
14. Připomínky a náměty ke stravování sdělují strávníci vedoucí školní jídelny, stížnosti zásadního
charakteru řediteli školy.
15. Nedodržení řádu školní jídelny žákem bude řešeno kázeňsky.

V Věšíně dne 1.9.2017

Za ŠJ vedoucí Olga Jeníčková, v.r.

