Řád školní jídelny
1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.
2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 12:05 do 12:30 hodin a od 12:45 do 13:10
hodin
3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pracovníci základní školy.
4. Rodiče mají z hygienických důvodů přísný zákaz vstupu do prostor školní jídelny.
5. Žáci a dozor jsou povinni se přezout.
6. Strávníci jsou povinni si umýt řádně ruce, zachovávat pravidla slušného chování a
stolování.
7. Ředitelka MŠ vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče. Pokyny jsou trvale vyvěšeny v ZŠ
tak, aby byly přístupny rodičům.
8. První den nemoci žáka výdej pouze do jídlonosičů.
- V 1. den nepřítomnosti je možno odebrat oběd od 11:15 do 11:30 hodin, jiná doba
není možná z provozních důvodů.
- V 2. den nemoci je nutné žáka odhlásit a poté opět den předem přihlásit. Pokud dítě
nepřihlásíte den předem, není možné mu následující den vydat oběd.
9. Pracovníci školní jídelny
- Vydávají pokyny k zajištění kázně žáků
- Sledují dodržování hygienických pravidel
- Zamezují vstupu rodičů do jídelny
- Sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů a táců
- Regulují osvětlení a větrání
- Sledují odevzdávání nádobí strávníky
10. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně
stolů a podlahy znečištěným jídlem.
11. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období jednoho
týdne.
12. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke
konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Bez ohledu na nedojedený oběd
mají strávníci povoleno se napít. Přidává se 1 x i když dítě nesní polévku. Vydané jídlo je
určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti ven.

Pokyny k platbě:
Strávníci jsou povinni včas zaplatit stravné do 15. předešlého měsíce zálohově, na měsíc
následující. Vyúčtování stravného probíhá během července.
Číslo účtu: FIO 2801417470/2010
Variabilní symbol přidělí vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka a je neměnný po celou dobu, kdy
strávník navštěvuje MŠ a posléze ZŠ. Do poznámky prosíme o uvedení celého jména strávníka.

Změny při objednávání stravy:
-

Odhlášení na následující den je možné den předem do 13:30 hod., včetně sobot,
nedělí a státních svátků.

Přístup k přihlášení je na www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
Kontakty školní jídelna:
mobil: 725 529 689 paní Baďoučková, vedoucí ŠJ
e-mail: sj.mstuchomerice@seznam.cz
Petra Nosková
ředitelka MŠ

