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Řád školní jídelny
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Obědy se vydávají od 11,30 do 13,45 hod.
- výdej pro cizí strávníky – od 11.30 do 12.00 hod
- výdej pro žáky a zaměstnance školy – od 12.00 do 13.45 hod.
Žáci přicházejí do ŠJ za vedení pedagogického dozoru.
Při vstupu do ŠJ si žáci odloží aktovky do určeného regálu. Oblečení odloží v
šatně a zařadí se do řady.
Podle pokynu vyučujícího přistoupí k okénku /netvoří dlouhou frontu/. U
okénka si vezme tác, příbor, případně ovoce.
U okénka dostane polévku, nahlásí velikost porce /množství knedlíků,
koláčů, brambor.../.
Pokud jsou na výběr dvě jídla a žák chce jídlo „2“, je nutné toto u okénka
nahlásit, jinak dostane jídlo „1“.
U okénka si vezme sám připravenou přílohu /salát, moučník, jogurt.../ a
odchází ke stolu.
Obsazuje stoly po řadě /pořadí je dopředu určeno/.
Nápoj si sám přináší, pije až u stolu. Dbá na to, aby nápoj cestou nerozléval
(ve várnici je čaj, v nápojovém boxu je pitná voda, ochucené mléko, mošt,….
Moučník konzumuje u stolu nad tácem, nechodí s ním po jídelně.
Při stolování se chová slušně, ohleduplně, v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly.
Úraz hlásí dozírajícímu učiteli nebo vedoucí stravování.
Tác se špinavým nádobím vrací k odběrovému okénku /netvoří dlouhou
frontu/. Příbor dá do určených košů, papír od moučníku a zbytky od ovoce do
odpadkového koše.
Pokud žák rozbije nádobí, pedagogický dozor zabezpečí úklid.
Za čistotu stolů během stolování odpovídají strávníci, dozírající učitel v
případě potřeby zajistí úklid.
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v jídelně.
Za sníženou cenu si žáci mohou jídlo v jídlonosiči odnést jen první den
nemoci.
Je-li žák nemocen, je nutné oběd odhlásit /do jídlonosiče lze oběd
odkoupit za 51,- Kč/.
Oběd lze odhlásit den dopředu do 14 hodin i telefonicky u vedoucí školní
jídelny.
Obědy se platí vždy na konci měsíce na příští měsíc v době od 11,30 do 15,30
hod. v kanceláři školní jídelny: datum vybírání je oznámeno na určeném místě.
Pokud strávník oběd nezaplatí, nebude mu vydán.
Cena oběda je určena podle věku strávníků:
7 – 10 let. .................... 21 Kč
11 – 14 let. .................. 23 Kč
15 a více let. ................ 25 Kč
Plná cena………… ...... 51,- Kč
Školní stravování se řídí výživovými normami. Připomínky k pokrmům,
technické nebo hygienické závady strávníci /rodiče žáků/ hlásí vedoucí školní
jídelny.
Úřední hodiny pro strávníky jsou 11,30 - 14,00 hodin.
Jídelní lístek je na nástěnce v jídelně, ve škole a na webu školy.
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Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozírajícího
pedagoga, kuchařek. Hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům mohou
mít za následek vyloučení ze stravování.
Rodiče budou seznámeni s tímto řádem prostřednictvím třídních učitelů.

V Brněnci dne 1.9.2014

……………………………
Jitka Kučírková
vedoucí stravování

……………………………….
Mgr. Lenka Kašparová
ředitelka Základní školy

