Vnitřní řád školní jídelny
Výdej obědů ve školní jídelně od 11:30 - 13:50 hodin
Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování. Strava je
připravována a vydávána podle platných předpisů pro školní stravování.
Strava se vydává v hodinách, určených ředitelem školy po dohodě s vedoucí školní jídelny tak, aby neutrpěla
kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provozu školy.
V době stravování žáků je v jídelně pedagogický dozor.
Ze šaten do jídelny žáci odcházejí společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny.
V odůvodněných případech může žák požádat o přednostní výdej jídla u dozírajícího učitele.
Do jídelny mají povolen vstup jen žáci, kteří mají zakoupené obědy.
Žáci jsou povinni identifikovat se čipem. Pokud ho zapomenou, řeší to osobně s vedoucí školní jídelny.
Žáci se podřizují pokynům vyučujících a personálu kuchyně. Při pobytu ve školní jídelně jsou povinni dodržovat
pravidla společenského chování.
Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, děti sní vše v jídelně. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolné
způsobené škody. Uklízí po sobě nečistoty.
Platby za stravné se platí předem, dvěma způsoby.
Bankovním inkasem po 15. v měsíci, nebo hotově v kanceláři ŠJ v udaném termínu.
Záloha za čip se vrací do dvou měsíců po ukončení stravování.

Přihlášení a odhlášení stravy je nutné provést den předem do 14. hodin.

Pokud nestihnete oběd odhlásit, můžete si ho první den nemoci vyzvednout, dle vyhlášky 107/2005 o školním
stravování. Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
Podle § 119 Školského zákona se uvádí:
Žák má nárok na DOTOVANÝ OBĚD pouze pokud se zúčastní vyučování.
Po dobu nemoci nemá žák na stravování ve školní jídelně nárok.

Zákonní zástupci žáka jsou povinni obědy včas odhlašovat.

První den nepřítomnosti žáka je možno oběd vyzvednout v době od 11:15 - 11:40 hod.
Po této době mají ve výdeji přednost všichni žáci přítomni ve školní jídelně.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4
této vyhlášky. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Ceny stravného:
7-10 let
21,- Kč
11-14 let
24,- Kč
15 let
27,- Kč
zaměstnanci
30,- Kč
Zaměstnanci školy si mohou odnášet obědy v jídlonosičích.
Pracovní doba vedoucí ŠJ Po - Pá 6:30 - 15:00
Ve Velešíně 1. 9. 2018
Ludmila Táchová
vedoucí školní jídelny

Mgr. Luděk Kopřiva
ředitel školy

