Vnitřní řád školní jídelny

Organizace: Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace
Platnost od: 1. 9. 2022

I.

Práva a povinnosti žáků- strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní
jídelně a pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Žák - strávník má právo:
• stravovat se ve školní jídelně
• na kvalitní a vyváženou stravu
• odmítnout stravu
• využívat zařízení a vybavení ŠJ za stanovených podmínek
• požádat pracovníky ŠJ nebo pedagoga, vykonávajícího dohled, o pomoc při řešení problému
• vhodným způsobem vyjadřovat své názory
Žák - strávník má povinnost:
• dodržovat vnitřní řád školní jídelny
• chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly
stolování
• řídit se pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga, vedoucí kuchařky
• odkládat svršky a tašky v šatně
• odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
• zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně ani v okolí školy
• chovat se při používání sociálního zařízení kulturně, po použití WC splachovat, dbát na to, aby
nedocházelo plýtvání vodou a hygienickými potřebami
Zákonný zástupce má právo:
• vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele
školy
• odhlásit své dítě ze stravování ve ŠJ, a to i v průběhu školního roku
Zákonný zástupce má povinnost:
• nahlásit změnu údajů, uváděných ve školní matrice
• nahlásit změnu čísla účtu
• nahlásit ukončení stravování
• v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů
• uhradit včas stanovený poplatek za stravu ve ŠJ
Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky - strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy
•
•

II.

dohled ve školní jídelně vydává žákům - strávníkům a zákonným zástupcům žáků
takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu ŠJ, zajištuje bezpečnost a nezbytná
organizační opatření
ve školní jídelně se strávník chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje pokyny
dohlížejícího pedagoga, vedoucí školní jídelny a kuchařek

Provoz a režim ŠJ

Stravování ve školní jídelně je poskytováno na základě přihlášky ke stravování žákům a
zaměstnancům Základní školy Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace.
Vedoucí školní jídelny:
Lucie Mandová
Vedoucí kuchařka:

Zdeňka Michálková

Telefonní číslo ŠJ:

354622564

email:

jidelna@zsvh.cz

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v prostoru jídelny a je zveřejněn na webových stránkách školy.
Finanční stravovací limity:
Strávníci
do 6 let
Strávníci
7-10 let
Strávníci
11-14 let
Strávníci
15-18 let
Strávníci
Dospělí

Cena oběda
Cena oběda
Cena oběda
Cena oběda
Cena oběda

26,- Kč
28,- Kč
29,- Kč
32,- Kč
32,- Kč

Placení stravného:
Platbu je možno uskutečnit bankovním převodem. Ve výjimečných případech lze uhradit hotově
v pokladně ŠJ. Stravné musí být uhrazeno do 12. v příslušném měsíci.
Nebude – li stravné uhrazeno, bude žák od následujícího měsíce vyřazen ze školního stravování.
Odhlašování stravy:
na daný den nejpozději do 8.00 hod..
- odhlášení je možné telefonicky, osobně
Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze první den.
Škola odhlašuje žákům - strávníkům obědy pouze ve dnech, které se týkají celé školy /ředitelské
volno, prázdniny/.
V době nemoci, výletů, exkurze si oběd odhlašuje žák - strávník sám.
Provoz kuchyně: 6.30h – 15.00h
Výdej stravy: 11.45h – 14.00h
Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v prostoru jídelny a strávníci nevynášejí jídlo ven.
Úklid kuchyně a jídelny je prováděn denně.

III.
•

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Ochrana před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

ve školní jídelně je během výdeje obědů pedagogický dohled, který dohlíží na bezpečnost
žáků a jejich chování.
• ve školní jídelně je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
(alkohol, cigarety, drogy). Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní
svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči
jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a
slabší) školní jídelny přísně zakázány.
• žáci mezi sebou a vůči dospělým osobám nepoužívají 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 a žák může být za toto provinění ze stravování ve školní jídelně vyloučen
• pedagogický dohled a pracovníci ŠJ průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve ŠJ z
hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující
včasné zachycení možného ohrožených žáků

V. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
•
•
•
•
•

žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní jídelny šetrně
místnost školní jídelny i své místo udržují v čistotě a pořádku
majetek školní jídelny chrání před poškozením
majetek školní jídelny nesmějí žáci odnášet domů
škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák úmyslně, je povinen zákonný zástupce
žáka v plné výši uhradit

Velká Hleďsebe 1. 9. 2022

Provozář ŠJ:

Ředitelka školy:

