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Řaa školní iídelny
Platnost od 1. 9. 2018

Každý žákzákladní školy má možnost stravovat se ve školní jídelně.

Obědy jsou vydávány žákům v době od 11.50 do 14.00 hodin. Od LL.ZO hodin je jídelna
uzavřena.

3. V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu.

4, Před jídelnou vyčkají žáci do příchodu dozoru a podle jeho pokynů spořádaně vstupují
do jídelny. Na určeném místě si odloží tašky a svršky.

5. Žáci se bezpodmínečně řídí pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců školní jídelny,
popř, ostatních učitelů.

6. Při vstupu do jídelny a čekání na jídlo zachovávají žácí pravidla slušného chování a při
jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se chovají ukázněně, neběhají.

7, V jídelně se každý žák řadí před qýdejní okénko v pořadí, jak přišel, a čeká na qfdej
oběda. Přednostní qidej oběda povoluje pracovník školy, který vykonává dozor,

B. Dozorující sleduje chování žáků v šatně a jídelně, při stolování, odnášení stravy a
použitého nádobí, včetně příborů. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků, Dojde-li
k potřísnění podlahy (vylitá polóvka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření,
aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

9, Žáci, kteří navštěvují školní družinu, odcházejí do jídelny v doprovodu paní
vychovatelky, která zde nad nimi vykonává dohled,

tO, Žáci neničí vybavení školní jídelny a šaten. Za škodu na majetku, kterou způsobí strávník
svévolně nebo z nedbalosti, bude požadována náhrada,

tt. Žácineodhazují odpadky po ovoci v objektu jídelny, v obci.

IZ. V případě nutnosti řešení nenadálé situace se dozorující obrátí na vedoucí školní jídelny.

13. Všechny stížnosti hlásí strávníci, popř. pedagogický dozor, okamžitě vedoucí školní
jídeIny.

14. Oběd lze odhlásit žákům ZŠ den předem nejpozději do 14.00 hodin a dětem VIŠ ténož
dne do B.00 hodin u vedoucí školní jídelny (tel, 518 357 064),

15, Strávníci, kteří neplatí včas stravné nebo porušují vnitřní řád školní jídelny, popř. školní
řád, mohou být ze stravování vyloučeni, Uvedená opatření budou projednána ředitelkou
školy za přítomnosti vedoucí školní jídelny a zákonného zástupc e žáka, 
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