Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

Řád školní jídelny
1. Školní jídelna je součástí základní školy. Poskytuje stravování žákům a zaměstnancům školy.
2. Provoz jídelny je organizován dle platných právních předpisů:
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Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky.
 Směrnice MZ o opatřeních proti přenosným nemocem.
 Hygienické směrnice o požadavcích na výrobu, skladování, přepravu a podávání
zmrazených a zchlazených hotových pokrmů pro společné stravování.
 Zákoníku práce, zákona o účetnictví.
 Pracovního řádu, řádu školy.
 Bezpečnostních aj. obecně závazných právních norem.
Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11. 15 hod. do 14. hod.
Žáci odcházejí ze šatny do jídelny za doprovodu vyučujících. Podle pokynů pedagogického dozoru
se žáci chovají v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.
Ve školní jídelně je vyvěšen rozvrh dozorů pro pedagogické pracovníky.
Výdej stravy organizují vychovatelky z družiny v době 11. 45 - 12. 30 h a vedoucí ŠJ v době 12. 30
- 14. 00 h.
Během oběda žáci dodržují zásady slušného chování a stolování, včetně hygieny, dbají pokynů
pedagogického dozoru a personálu kuchyně.
Jako doklad o zaplacení oběda je strávník povinen nosit kreditní kartu nebo čip. Kuchařka není
povinna bez tohoto vydat oběd. Pokud strávník nemá kreditní kartu nebo čip, tuto skutečnost
ohlásí vedoucí ŠJ. Po zjištění v kanceláři u vedoucí ŠJ, zda má strávník oběd zaplacený, jídlo mu
bude vydáno až po ukončení výdeje.
Strávníkům je vydán kompletní oběd včetně masa a příloh a je určen k okamžité spotřebě.
Zaplatit obědy lze bezhotovostním převodem z účtu nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ denně
v době od 7. 00 - 8. 00 h a od 14. 15 - 15. 00 h. Nikoliv během výdeje oběda v době od 11. 30 14. 00 h.
Vstup rodičům do jídelny během stravování žáků je z hygienických a bezpečnostních důvodů
zakázán, kromě rodičů, kteří vyzvedávají oběd pro nemocného žáka.
Obědy je nutné odhlásit den předem, nejpozději do 7. 00 h ráno.
V případě, že rodiče nestihnou oběd odhlásit, lze vyzvednout oběd do jídlonosiče, a to pouze
v první den nemoci.
V případě závažného porušení vnitřního řádu jídelny mohou být žáci ředitelem školy vyloučeni ze
stravování.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
Školní jídelna nenese zodpovědnost za zdravotní potíže způsobené dietní chybou žáků a rodičů.
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Mgr. Stanislav Hakl
ředitel školy

