Základní škola a mateřská škola Bohdalov, IČO: 48894231, 59213 Bohdalov 205

Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2018/2019
Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci a bývalí zaměstnanci při dodržení podmínek v souladu
s vnitřními předpisy školy.
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně
Práva:
o stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona,
o na kvalitní a vyváženou stravu.
Povinnosti:
o dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny,
o chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
stolování,
o řídit se pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga a kuchařek,
o umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny,
o odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli,
o zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně ani v okolí školy,
o nahlásit změnu bydliště, čísla účtu, ukončení stravování.
Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
o Ve ŠJ se strávník chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje pokyny dohlížejícího
pracovníka, vedoucí školní jídelny a kuchařek.
o Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek,
psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči
jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností
stanovených tímto řádem.
II. Provoz a vnitřní režim stravování žáků a zaměstnanců
ŠJ při ZŠ Bohdalov zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců. Obědy se vydávají od 11.00 do 13.15
hodin. Pokud si strávník v této době oběd neodebere, bude oběd vydán na přídavky. První den
nepřítomnosti žáka je možno oběd odebrat do jídlonosiče.
o Obědy je nutné odhlásit den předem, pouze ve výjimečných případech nejpozději do 6.00
hodin daného dne. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.
o Při přípravě pokrmů se postupuje podle receptur pro školní stravování.
o Výskyt alergenů u jednotlivých jídel je uveden na jídelníčku.
o Žáci hradí obědy ve výši finančního normativu:

mateřská škola
o ranní svačina …………………8,- Kč
o oběd 2-6 let ………………… 20,- Kč
o oběd 7 let ………………….. .22,- Kč
o odpolední svačina …………....7,- Kč



základní škola

oběd 7-10 let…..................….22,- Kč
o oběd 11-14 let….....................25,- Kč
o oběd 15-18 let..……………...26,- Kč

o V době prázdnin a nemoci (mimo první den nepřítomnosti žáka) je oběd poskytován za plnou
úhradu ceny, tj. včetně osobní a věcné režie.
o Cena obědů v době nemoci a o prázdninách: 7-10 let ..........22+36 = 58,- Kč
11-14 let........25+36 = 61,- Kč
15-18 let…….26+36 = 62,-Kč
o Při změně finančních nákladů na nákup potravin bude provedeno nové stanovení cen za jeden
oběd, o kterém budou zákonní zástupci předem informováni.
o Poplatky za stravování se vybírají bezhotovostně formou inkasa. V případě neuhrazení
převodem do 5. dne stávajícího měsíce, je nutné neodkladně uhradit stravné u vedoucí školní
jídelny v hotovosti za daný kalendářní měsíc.
o V případě opakovaného neplacení stravného bude žák ze stravování vyloučen.
o Běžný úklid během provozní doby zajišťují pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a
podlahy znečištěných jídlem. Úklid jídelny po skončení velké přestávky a po provozní době
jídelny provedou uklízečky školy.
o Vedoucí školního stravování vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období jednoho týdne.
Jídelníček je zveřejněn i na webových stránkách školy.
o Pracovníci školní kuchyně se řídí provozním řádem kuchyně.
III. Zajištění BOZP
o Žáci přicházejí do školní jídelny pod vedením učitele poslední vyučovací hodiny. Všichni
žáci procházejí chodbou v přízemí, kde si odloží své věci. Před vstupem do jídelny si žáci
řádně umyjí ruce. V jídelně udržují pořádek, čistotu a klid. Dbají především na kulturu
stolování, během jídla nepoužívají mobil.
o Podle pokynů dohlížejícího pracovníka vstupují do jídelny k odběrovému oknu a k výdeji
stravy. Dohledy ve školní jídelně se provádí podle plánu dohledů. Dohlížející pedagogové
věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel a slušného chování.
o V prostorách ŠJ dodržují žáci-strávníci pravidla slušného a bezpečného chování a při jídle
pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a
neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se zásadně
konzumují u stolu.
o Dojde-li k opaření či jinému úrazu ve ŠJ, ohlásí strávník tuto událost dohlížejícímu
pracovníkovi nebo jinému zaměstnanci školy.
IV. Zacházení s majetkem školní jídelny
o Žáci-strávníci jsou povinni chovat se ohleduplně k zařízení a vybavení školní jídelny.
o Při svévolném poškození vybavení jídelny bude vyžadována náhrada škody od zákonných
zástupců žáka, který poškození způsobil (odpovědnost za škodu podle obecné úpravy
občanského zákoníku).
Platnost vnitřního řádu školní jídelny nabývá účinnost od 3. 9. 2018
Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy

