Vnitřní řád školní jídelny
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního
koše sledovaných potravin. Školní jídelna poskytuje stravovací služby žákům
a zaměstnancům školy, osobám (cizím strávníkům) v rámci doplňkové činnosti.
1. Strávníci při výdeji obědů prokazují přihlášený – zaplacený oběd
bezkontaktním čipem, který je použitelný po celou dobu docházky
do školní jídelny bez nutnosti jeho výměny. Znehodnocený čip nelze
používat a je třeba zakoupit si nový.
Pokud žák zapomene čip, nahlásí to u vedoucí školní jídelny.
2. Způsob placení:
a) platba z bankovního účtu zřízením povolení k inkasu
b) platba hotově
c) odhlášené obědy jsou odečteny
d) přeplatky se vrací na účty strávníků koncem školního roku.
3. Přihlašování obědů:
a) platíte-li z účtu, jste přihlášeni na celý školní rok,
b) platíte-li hotově, přihlašujete se předem od 20. dne předcházejícího
měsíce na měsíc následující, nebude-li oběd zaplacen na určitý den,
nebude strávníkovi vydán,
c) v novém školním roce strávníci s účtem oznámí, od kterého dne v září
se začnou stravovat (stačí telefonicky).
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4. Odhlašování obědů
a) oběd je nutné odhlásit předem od 6:00 h do 14:30 h,
b) při náhlém onemocnění do 07:00 h toho dne,
c) hromadné odhlášky týden předem,
d) neodhlášený oběd je účtován bez náhrady.
. Ukončení stravování:
a) při ukončení stravování v ŠJ z jakéhokoliv důvodu jsou strávníci
povinni nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, popřípadě ve
školní jídelně,
b) netýká se pouze při ukončení školní docházky žáků 9.tříd, kteří jsou
automaticky vyřazováni.
5. Výdej obědů
a) cizí strávníci odděleně 11:15 – 11:30 h
b) žáci a zaměstnanci
11:35 - 13:45 h
c) oběd s p o t ř e b o v a t do 14:45 h
6. Školní jídelna zabezpečuje stravování:
a) žákům jen v době pobytu ve škole (1den nemoci je možné oběd
vyzvednou do jídlonosiče),
b) zaměstnancům, kteří odpracovali pracovní dobu delší než 3 hodiny.
Pokud strávník nesplňuje výše uvedené podmínky, je nutné oběd za
sníženou cenu odhlásit, oběd si pak strávník může přihlásit za plnou cenu.
7. Chování strávníků v ŠJ:
a) při vstupu do ŠJ se strávníci chovají podle hygienických
a společenských pravidel při stolování,
b) respektují pracovníka vykonávajícího dohled na žáky v ŠJ,
c) v jídelně nemanipulují se stoly,
d) po ukončení jídla po sobě zasunou židli a odnesou použité nádobí
k okénku,
e) žádné nádobí neodnášejí z jídelny,
f) odnášení jídla z jídelny (např. moučník, ovoce, jogurt) pouze bez
nádobí školní jídelny.
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8. Vstup do jídelny:
a) pouze pro platící strávníky,
b) zákaz vstupu rodičů žáků v době oběda žáka,
c) zákaz vodění psů či jiných domácích zvířat.
9. Strávníci dodržují řád školní jídelny.
10. Jídelní lístek je k dispozici ve vestibulu školní jídelny a na webových
stránkách. Změna jídelníčku je vyhrazena.

Mgr. Zdeněk Šlapal
ředitel školy

3

