Provozní řád školní jídelny
Školní jídelna umoţňuje stravování přihlášeným ţákům naší školy, pracovníkům školy a
ţákům MŠ v Ondřejově. Ţáci a pracovníci naší školy se stravují přímo ve školní jídelně.
Ţákům MŠ je jídlo dopravováno do MŠ.
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výdejní doba obědů je od 11.35 do 13.45 hod. v určených dnech je výdej obědů
pouze ve dvou směnách . Tyto dny určí po vzájemné dohodě ředitel školy s
vedoucí ŠJ. V případě výletů a dalších aktivit případný opoţděný oběd domluví
vedoucí akce ( popřípadě TU ) s vedoucí ŠJ.
vstup do školní jídelny je povolen v době přestávek k zakoupení pití v automatu a
v době oběda – pouze v přítomnosti určeného dozoru.
ţáci vstupují do školní jídelny přezuti, chovají se slušně, tiše a řídí se pokyny
dozírajících pracovníků. Dodrţují pravidla stolování.
ţáci si připravenou polévku nalévají sami.Pro hlavní jídlo si ţáci odcházejí na
pokyn dozírajícího učitele, jídlo se vydává po odevzdání průkazky ( nahrazuje
stravenku ), kterou si ţáci vyzvednou při příchodu do jídelny. Všichni strávníci
odevzdávají pouţité nádobí do odkládacího okénka.
jídlo a nápoje se konzumují v sedě u stolu. Moučníky a ovoce si ţáci z jídelny
neodnášejí.
dozory vykonávají určení pracovníci dle rozvrhu ředitele školy. Dozírající
pracovník vstupuje do školní jídelny první a pouští ţáky, odpovídá za bezpečnost
ţáků, dbá na pořádek, slušné chování ţáků a správné stolování. Dojde-li
k postříkání podlahy , učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Při dozoru není
povolená konzumace jídla.Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí dozírající úraz
vedoucí školní jídelny, která mu poskytne první pomoc a provede zápis v knize
úrazů. Jde-li o úraz vyţadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s
ředitelem školy o sepsání „ Záznamu o školním úrazu“
dozor nad ţáky školní druţiny vykonává vychovatelka školní druţiny.
při náhlém onemocnění strávníka je moţný odběr oběda první den nepřítomnosti
jeho zákoným zástupcem do přinesených nádob k tomu určených ( jídlonosiče)
v době od 11.00 do 11.15 hod. , toto platí i při akcích pořádané školou. V případě
odhlašování obědů z důvodu nemoci je moţné odhlásit oběd týţ den do 7.30. Toto
neplatí při plánované nepřítomnosti ve škole ( výlety, návštěva lékaře atd. )
v tomto případě se obědy odhlašují den předem do 13.00 hod. na daný pokyn po
této hodině nelze jiţ reagovat.
Úklid jídelny zajišťuje určená pracovnice (uklízečka).
Bůzková I.
ved.ŠJ
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