Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace,
592 53 Strážek 27

Vnitřní řád školní jídelny
Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke
stravování žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků.
Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních
zaměstnanců a cizích strávníků.
Vydává donesenou stravu pro strávníky s dietou. Pravidla pro výdej a manipulaci s pokrmem jsou upravena ve
vnitřním pokynu k zajišťování stravy pro strávníka s dietou.
Výdejní doba
Výdejní doba oběda

10.30 - 11.00
10.30 - 11.15
11.10 - 13.00
11.45 - 12.30

ZŠ a MŠ Moravec
cizí strávníci
ZŠ Strážek
MŠ Strážek

Žáci mají právo denně odebrat oběd. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda
ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd
včas odhlásit.Rodiče jsou povinni strávníka v době nepřítomnosti ve škole odhlásit. Neodhlášené obědy v době nepřítomnosti
strávníka se účtují včetně věcných a mzdových nákladů.
Odhlašování obědů
Odhlásit oběd si mohou strávníci, připadně jejich rodiče den předem v kuchyni nebo na tel. č. 604 725 965.
Dohledy v ŠJ
Dohledy po dobu výdeje zajišťují pedagogičtí pracovníci školy takto:
11.10 - 11.30 vychovatelka ŠD
12.00 - 13.00 určený pedagogický dohled
stravování dětí MŠ - učitelky MŠ
Dohlížející pracovníci zajišťují bezpečnost a ochranu dětí a žáků při poskytování školního stravování.Dohled má
právo napomenout strávníky v případě jejich nevhodného chování.
Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
Úhrada stravného
Strava se platí hotově vždy 12. - 15. v měsíci ve školní jídelně.
Sazby stravného
strávníci do 6 let
strávníci 7 - 10 let
strávníci 11 - 14 let
strávníci 15 a více let
zaměstnanci
cizí strávníci

17,- Kč
20,- Kč

přesnídávka 8,- Kč svačina 7,- Kč na nápoje celodenní 2,- Kč polodenní 1,- Kč
přesnídávka 9,- Kč svačina 7,- Kč na nápoje celodenní 2,- Kč polodenní 1,- Kč
23,- Kč
24,- Kč
28,- Kč
60,- Kč

Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu
a dohledu.
Dbají na kulturu stolování, dodržují vnitřní řád školní jídelny.
Strávníci používají k odběru obědů podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.
Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost dohledu v ŠJ, který se postará o úklid.
Strávníci si nemohou odnášet z jídelny jídlo určené ke konzumaci v jídelně.
Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dohledu nebo vedoucí ŠJ.
Vnitřní řád je vyvěšen ve školní jídelně, v kanceláři ŠJ, ve vstupním vestibulu ZŠ.
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Vedoucí ŠJ
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