Základní škola Strančice, okres Praha - východ

Příloha ke Školnímu řádu
příloha č. IV

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č. j.:
Vypracoval:

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. října 2011

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. října 2011

Dodatek č. 1 v bodě č. 6 (označen v textu) změna způsobu vydávání: stravovací čip
1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.30 hod do 13.45 hod.
2. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do jídelny. Před vstupem do
objektu jídelny vyučující rozpustí ty žáky, kteří odcházejí na oběd domů. Žáci podle
pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny. Zde si žáci odloží tašky
a jiné školní pomůcky. Při vstupu do jídelny u umyvadel provedou důkladnou očistu
rukou. Po provedené očistě se žáci v řadě shromáždí a v zástupu čekají na výdej jídla.
3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.
4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného
stolování.
5. Pro hlavní jídlo si žáci vezmou tác, příbor a postupují v řadě k výdejnímu okénku.
6. Jídlo je vydávané pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního
kreditního čipu, který je strávník povinen zakoupit (120,-Kč) a denně nosit. Prokazuje se
přiložením kreditního čipu ke čtecímu zařízení. Případnou ztrátu nebo znehodnocení
kreditního čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit si nový čip. V
případě, že strávník čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost v určených hodinách u vedoucí
školní jídelny, která prověří, zda má oběd nahlášený, zaplacený a pak dostane náhradní
stravenku

7. Čip bude zakoupen na začátku školní docházky a bude majetkem žáka po celou dobu
školní docházky na ZŠ Strančice. Před ukončením školní docházky je žák (zákonný
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zástupce) povinen osobně čip předat vedoucí školní jídelny, která mu vrátí finanční
částku. Pokud bude čip poškozený, popř. nefunkční, finanční částka navrácena
nebude. Čip lze vrátit pouze do 2 měsíců po ukončení školní docházky na škole.
8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti,
které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci
neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá nad bezpečností
stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.),
učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá
podlahu vytřít a osušit.
11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor
tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do
příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitelka školy dále provádí další
úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

Ve Strančicích dne 1. října 2011
Mgr. Kateřina Schejbalová
ředitelka školy
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