Provozní řád školní jídelny
Školní stravování se řídí vyhl.č. 107/2005 Sb. ministerstva školstí o školním
stravování a vyhláškou č. 137/2004 Sb a č.108/2001 Sb. min.zdravotnictví.

Školní jídelna je otevřena od 10.00 - do 14.15.hod.
Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.30 - do 11.45 hod. pro bývalé prac.školství
a první den nemoci žáků jejim zák.zástupcům.

Výdej pro žáky a pracovníky škol je v době od 11.45 hod. do 13.45 hod.

Strávníci dodržují předpisy o hygieně společného stravování.
V prostorách jídelny a celého areálu školy je zakázáno kouřit.
Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole.První den nemoci dítěte
lze oběd odebrat do jídlonosiče.
Školní stravování se řídí výživovými normami.

Jídlo je vydáno na základě přiložení čipu ke čtečce za přítomnosti kuchařky.Ostatní přílohy -
ovoce,moučníky,by měli strávníci konzumovat v jídelně. Jestliže tyto přílohy vynáší ven
 z jídelny, dodržují čistotu v areálu školy a jejího okolí. 
Talíře,příbory a nerez.misky se ven z jídelny nevynáší.

Součástí přihlášky ke stravování je identifikační čip, který si každý strávník zakoupí.
Cena čipu je 115,- Kč. Po ukončení stravování se čip zpětně nevykupuje.Terminál na
 objednání je zapnutý od 11.00 - do 14.00 hod.V té době je možné si oběd objednat 
na následující den, který je na terminálu nastaven.

Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků.Dbá nad bezpečností stravujících se žáků.
 Potřísnění podlahy /vylitá polévka,nápoj, jídlo/ nahlásí pracovnicím jídleny, aby provedly úklid. 
Dozor se provádí i v prostorách šatny.Dojde-li k úrazu, dozírající učitel poskytne první pomoc 
a jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se s vedoucí ŠJ o sepsání záznamu o školním 
úrazu a předají zprávu řediteli školy.

Na základě vyhlášky 107/2005 o školním stravování jsou strávníci zařazováni
do věkových skupin strávníků na daný školní rok.
Ten je od 1.9. daného roku do 31.8. následujícího roku.
l.skupina 7-10 let:         cena za oběd  19,- Kč
2.skupina 11- 14 let:     cena za oběd 21,- Kč
3.skupina 15 a více let: cena za oběd 23,- Kč
Závodní stravovávní: cena za oběd  23,- Kč

Podle §3odst.4 vyhl.č.84/2005Sb. má zaměstnanec nárok na sníženou úhradu na jedno 
hl.jídlo během stanovené směny a to pokud  jeho přítomnost v práci trvá aspoň 3 hodiny. 
Je-li nemocen a stravu si neodhlásí,uhradí plnou cenu hl. jídla. Podobně je tomu, když 
bude na pracovní cestě s úradou stravného.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostním platebním stykem nebo jsou obědy placeny 
pošt.poukázkou. Další informace podá ved. školní jídelny na telef. čísle 384 361 001.



v Jindř.Hradci 1.9.2011                     Mgr. Ladislav Chocholouš, ředitel školy
 

