PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1. Organizace provozu stravování:
Výdej stravy ve školní jídelně:
11.40 – 13.50 hod. výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy
11.10 – 11.40 hod. výdej obědů do jídlonosičů v přístavbě
13.45 – 14.00 hod. výdej do jídlonosičů v přístavbě

2. Do jídelny žáci vstupují v přezůvkách. Žáci se řadí u výdejního okénka, nekřičí a nestrkají se.
Každý žák projede čipem snímací zařízení a vyzvedne si celý oběd.
Při stolování dbají žáci na zásady slušného chování.
Žák, který hrubě porušuje tato pravidla a nerespektuje napomenutí pedagogického dozoru,
může být z jídelny vykázán. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci nesnědené stravy, zároveň
žádnému žáku nesmí být odepřeno vydání některé součástí oběda. Žáci si nalévají nápoje
sami z termosů. Po jídle jsou povinni zanechat po sobě čisté místo, tác s nádobím odevzdat u
okénka. Dozírající pedagogický pracovník zajišťuje dozor nad žáky a jejích bezpečnost během
příchodu a odchodu a v době pobytu ve školní jídelně.
Žáci se chovají slušně a jsou povinni dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy.

3. Vyzvedávání obědů během nepřítomnosti žáka ve vyučování:
a) vyzvedávání obědů do jídlonosičů v případě nemoci dítěte je rodičům, rodinným
příslušníkům dovoleno v době výdeje obědů pro cizí strávníky, tj. 11.10 – 11.40 hod. a 13.45
– 14.00 hod.
b) vyzvednout oběd lze jen v první den nemoci, dále je nutno obědy odhlásit.

4. Poskytování školního stravování zaměstnancům školy:
-

zaměstnanci školy mohou v průběhu pracovní směny odebrat ve školní jídelně jedno hlavní
jídlo /oběd /, za pracovní směnu se považuje výkon práce delší než 3 hodiny.

-

při nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci, čerpaní dovolené, na pracovní cestě,
neplaceného volna (tzn. v případech, kdy zaměstnanec neodpracuje pracovní směnu) nemají
zaměstnanci nárok na odběr obědů za cenu sníženou o věcné a mzdové náklady a příspěvek
FKSP.

5. Odhlašování obědů pouze přes internet (ESTRAVA).

6. Placení obědů se provádí hotově, a to poslední dva dny v měsíci – přesná doba platby je
vždy vyvěšená jíž týden předem na webu školy a na nástěnce u prodeje, v přístavbě a ve
školní družině. Strávníci sledují dobu placení a platí obědy ve stanovených termínech.
Dokupovaní obědů: pondělí, středa v 7.30 –
8.00 hod. Úhradu obědů je možno platit bezhotovostně – převodem.
7. V případě ztráty nebo poškození čipu je strávník povinen zakoupit si nový. Po skončení
školní docházky, ukončení stravování a ztrátě čipu se finanční hotovost nevrací.
8. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujících pedagogických pracovníků a
pracovníků ŠJ. Taktéž pokyny, problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí
hlavní kuchařce. Technické nebo hygienické závady, úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí
pedagogickému dozoru.
9. Každodenní úklid jídelny provádí uklízečka, o mimořádný úklid během výdejní doby se
starají pracovnice školní jídelny ( zodp. vedoucí kuchařka ).
10. 3x v týdnu mají strávníci možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Lze si je vybrat na PC ve
školní jídelně nebo na webu školy – e strava.
11. Dietní stravování – bezlepkové a jiné je dováženo ze školní jídelny Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek – Místek.
12. Alergeny v potravinách jsou zapsány v jídelním lístku.

CENY STRÁVNÉHO OD ZÁŘÍ 2020
Děti 7 – 10 let

26,- Kč

Děti 11 – 14 let

28,- Kč

Děti 15 let

30,- Kč

Děti 7 – 10 let - GALILEO

34,- Kč

Děti 11 – 14let - GALILEO

36,- Kč

Děti 15 let
Cizí strávnici
děti 6 let MŠ
děti 7 let MŠ

38,- Kč
73,- Kč
36,- Kč
39,- Kč

- GALILEO

Provozní řád školní jídelny vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 48/1993 Sb. o školním
stravování, v platném znění a z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 108/2001 Sb. kterou se stanoví
hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských
zařízení.
Tento provozní řád je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, na webu je k dispozici k
nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Zpracovala: Šárka Brtusová, vedoucí ŠJ

Mgr. Barbora Knopp
ředitelka školy

