Provoz školní jídelny
Pro žáky ZŠ je výdej zahájen v

11.30 hod.

-

13.00 hod.

Vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují.
Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě.
Použité nádobí se odnáší na okénko , které je k tomuto účelu určeno.
Z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny.
Správní zaměstnanci a učitelé si mohou stravu odnášet v nosičích jen v případě, že si
jídlo vyzvednou v době, kdy se strava vydává pro cizí strávníky. V době výdeje pro
žáky základní školy bude jídlo plněno do nosičů jen v ojedinělých případech.
Obědy

budou

z

hygienických

důvodů

vydány

pouze

do

standardních

jídlonosičů.

Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. Odnášet se může jen ovoce, balené mléčné
výrobky, ovocné tyčinky. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené
mimo objekt školní jídelny. Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.
Dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stravování, odnášení stravy a
použitého nádobí. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
Dojde-li k rozbití nádobí či potřísnění podlahy (vylitá polévka, čaj, upadnuvší jídlo,…) nahlásí tuto
skutečnost strávník zaměstnanci školní výdejny, který se postará o úklid.
Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada.
Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce školní jídelny, změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí
školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.
Veškeré připomínky týkající se stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší
vedoucí školní jídelny
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, osoby vykonávající dozor a pracovnic
školní jídelny.
Strávníci dodržují řád školní jídelny.
S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu na vývěsce ve
školní jídelně. Rodiče také formou letáčku při započetí stravování.

Kontaktní osoba: Lenka Stanovská, vedoucí školní jídelny
tel. 553 768 444
e-mail:msdlhota@volny.cz

