Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád školní jídelny
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Školní jídelna je součástí základní školy. Poskytuje stravování žákům a zaměstnancům
školy.
Provoz jídelny je organizován dle platných právních předpisů, např.:
 Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 Vyhlášky č. 430/2001 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
 směrnice MZdr. o opatřeních proti přenosným nemocem,
 hygienické směrnice o požadavcích na výrobu, skladování, přepravu a podávání
zmrazených a zchlazených hotových pokrmů pro společné stravování,
 zákoníku práce, zákona o účetnictví,
 pracovního řádu, řádu školy,
 bezpečnostních aj. obecně závazných právních norem.
Jídelna je ve školním roce (1. září do 31. srpna) pro strávníky v provozu od 1. září do 30.
června následujícího roku. V době školních prázdnin se stravování (podle vyhlášky
107/2005 Sb.) nezabezpečuje. Pracovní doba zaměstnankyň je od 6,00 do 14,30 hodin.
Výdej stravy organizuje vedoucí ŠJ v době od 11,40 do 14,00 hodin. Strava je vydána
strávníkům po předložení kreditní karty nebo čipu. Bez něj se strava vydá až po ukončení
výdeje. Ztrátu je nutné okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ, která učiní opatření proti jejímu
zneužití neoprávněným strávníkem. Platba kreditní karty nebo čipu je vždy hotově.
Zaplatit obědy na měsíc lze hotově v kanceláři VŠJ poslední týden v měsíci předchozím
v době od 7,00 – 11,00 a 14,00 - 14,30 hodin. Nebo z účtu, a pak je nutné uvést jméno
strávníka-stravné (př. Novák Pavel-stravné) a variabilní symbol.
Odhlašování obědů lze u vedoucí stravování na tel. č. 603 483 852 (lze poslat SMS) a na
email skolnijidelna@5zskadan.cz a to vždy den předem od pondělí do pátku do 14:30 hodin. V případě, že rodiče nestihnou tento termín k odhlášení, lze vyzvednout oběd do přenosných nádob pro nemocného strávníka v době 11,00 – 11,20 hod. Oběd pro omluveného žáka může vyzvednout pouze rodinný příslušník, nikoliv přímo omluvený žák. Strávníci platící z účtu musí odhlašovat obědy i na začátku měsíce, pokud nepřítomnost dítěte
trvá. Do nosičů je možno dítěti vyzvednout oběd pouze první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutno obědy odhlásit. Při neodhlášení stravy je rodič
povinen doplatit náklady na výrobu oběda. Celková hodnota oběda je 55,- Kč.

Na chování žáků ve školní jídelně dohlíží pedagogický dozor. Strávníci jsou povinni uposlechnout jeho pokynů a také pokynů pracovnic školní jídelny. V jídelně se žáci chovají
ukázněně, neběhají, nehlučí, dodržují hygienická pravidla a pravidla správného stolování.
8. V jídelně je samoobslužný provoz. Z jídelny se nevynášejí žádné součásti oběda.
9. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu)
i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů
do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani
zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje
z výdejního okna, v době mezi 11,00 – 11,20 hod.
10. Za porušování řádu školní jídelny může být strávník ze školního stravování ředitelem
školy vyloučen.
11. Přílohou je Stanovení výše stravného na školní rok.
7.

V Kadani 1. října 2020

Zdeňka Rapantová
vedoucí ŠJ

Mgr. Zdeněk Hosman
ředitel školy

