VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY

Základní škola V Oboře stanovuje s účinností od 1. 9. 2016 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny
v následujícím znění:

Článek 1 – Základní ustanovení
Vnitřní řád školní jídelny – výdejny je stanoven v souladu s následujícími předpisy:
zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění
vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
platné hygienické předpisy
Systém kritických bodů HACCP Školní jídelny – výdejny při Základní škole V Oboře

Článek 2 – Přihlášení žáka ke stravování ve školní jídelně - výdejně
Strávník je ke stravování přihlášen vyplněním předepsaného tiskopisu (přihláška ke stravování).

Článek 3 – Organizace školního stravování
Strávník má právo odebrat jídlo ze školní jídelny - výdejny pouze, je-li přítomen ve škole.
Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je odhlášen
včas tj. den předem do 12:00, než zůstane doma. První den nemoci si může strávník nebo
zákonný zástupce žáka jídlo odnést, další neodhlášené obědy propadají.
Poplatky za stravné se hradí bezhotovostně v souladu se smlouvou. Při nedodržení
platebních podmínek nebude možno strávníkovi poskytovat stravu.
Výdej obědů probíhá od 12:00 do 12:30.
V případě, že ŠJ Václavkova nevaří, výdejna při Základní škole V Oboře obědy nevydává.
Do jídelny přichází strávník bez tašky a svrchního oděvu, ty zůstanou v šatně. V jídelně
konají dohled pedagogové, kteří dohlédnou na čistotu rukou a chování žáků při výdeji a
konzumaci jídla. Použité nádobí odkládají na místo určené. Není dovoleno vynášet jídlo
mimo školní jídelnu.
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu, dohlížejícího pedagoga a
personálu výdejny. Chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a

společenskými pravidly při stolování. Všechny závady ať technického nebo hygienického
rázu nahlásit zaměstnanci ŠJ.
Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje personál výdejny.
Pravidla úklidu a dezinfekce ve ŠJ jsou součástí HACCP.
Při nevolnosti, úrazu, nebo jiné závažné události jsou strávníci povinni ihned tuto
skutečnost nahlásit dohlížejícímu pedagogovi.
Případné dotazy a připomínky ke školnímu stravování hlaste na mail školy
info@zsvbore.cz případně řediteli školy
Jídelní lístek je vyvěšován na webových stránkách www.sjvaclavkova.cz
Tento vnitřní řád je k dispozici v jídelně - výdejně.
Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní výdejna zodpovídá
za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních jednoporcových nádob.
Ty nesmějí být ze skla nebo jiných rozbitných materiálů a musí být vždy čisté.

V Kosmonosích dne 31. 8. 2016
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