Provozní řád školní jídelny
Adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Cerekev
Telefon ŠJ: 731 506 039
Vedení: vedoucí ŠJ: Irena Kameníková
vedoucí kuchařka: Marie Havlová
v zastoupení: Radka Peštová
1/ Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č.107/2005s. a 561/2004 sb.ve znění pozdějších předpisů
a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy
a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.
2/Provoz ŠJ
Pracovní doba: 6:00 – 14:15
Pracovní doba vedoucí kuchyně: 6:30 – 13:00
Výdejní doba pro děti a zaměstnance: 11:10 – 13:15
pro odběr do jídlonosičů : 11:00 – 11:10
3/Výše stravného
žáci mateřské školy
žáci mateřské školy
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ
zaměstnanci

3 – 6 let
6 – 10 let
7 – 10 let
11 – 14 let
15 – 18 let

34,37,24,26,27,27,-

4/Placení obědů v kanceláři vedoucí školní jídelny
od 15. do 20. v měsíci na následující měsíc. Platí se hotově nebo inkasním příkazem
v bance na účet 43-8356900217/0100
5/Odhlašování obědů
U vedoucí ŠJ nebo na telefonním čísle 731 506 039 den předem nejpozději do 12
hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V době nemoci žáka je
nárok na dotovaný oběd pouze 1. den nemoci, kdy si rodič může odebrat oběd do
jídlonosiče. (vyhláška 107/2005). Další dny je žák i zaměstnanec brán jako cizí
strávník.
6/Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
Žáci i zaměstnanci se mohou stravovat pouze jako cizí strávník
7/Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen ve školní jídelně a na chodbě MŠ, u vchodu do základní
školy a na webových stránkách školy.
8/Dotazy
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ.

9/Dozory.
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle rozvrhu dozorů.
10/ Řád školní jídelny
Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny, kde provedou
důkladnou očistu rukou a odloží žvýkačky. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve ŠJ
dozor. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování.
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga a vedoucí jídelny. Při
přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly
způsobit nebezpečí pádu. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně,
v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě. Po skončení jídla odnese strávník
upotřebené nádobí k určenému místu a příbor odkládá do určené nádoby – nehází se do ní. Ze
ŠJ se nic neodnáší. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
Dojde - li k potřísnění podlahy /vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod./ učiní dozor
nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít
a osušit.
11/Tento řád ŠJ nabývá platnost 1. 9. 2019

Irena Kameníková

Mgr. Petr Šilhart

vedoucí školní jídelny

ředitel školy

