VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Chodouny, jejím zřizovatelem je OÚ Chodouny.
1) Ve školní jídelně se stravují děti, žáci, učitelky a provozní pracovnice.
2) Strava je určena k přímé spotřebě. Za nevyzvednutí oběda nebo jeho pozdní odhlášení se
neposkytuje žádná náhrada.
3) Při přihlašování dítěte do mateřské školy stanoví učitelka MŠ, po dohodě s rodiči, rozsah stravování
dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, vždy stravovalo.
4) Děti MŠ, žáci a dospělí, kteří se stravují, musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování.
5) V jídelně ZŠ provádí dohled vychovatelka, v jídelně MŠ učitelky. Dohlížejí na dodržování pravidel
slušného chování a stolování při jídle.
6) Doba stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, učitelek a provozních pracovnic:
MŠ Přesnídávka (P)
8.40-9.00 hod.
Oběd (O)

11.30-12.00 hod.

Svačina (S)

14.00-14.20 hod.

ZŠ
Oběd
11.45-13.10 hod.
7) Cenu stravného stanoví vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování. Pro jeho úhradu je rozhodující
věk strávníka. Tato vyhláška zařazuje dětské strávníky do věkových skupin na dobu školního roku (od
1. 9. - 31. 8. následujícího roku)
Strávníci do 6 let
29 Kč (P 7 Kč, O 16 Kč, S 6 Kč) 23 Kč (P 7 Kč, O 16 Kč)
7 - 10 let

31 Kč (P 7 Kč, O 18 Kč, S 6 Kč)

ZŠ 7 - 10 let

21 Kč

11 - 14 let

23 Kč

Zaměstnanci

28 Kč

25 Kč (P 7 Kč, O 18 Kč)

8) ODHLÁŠENÍ dítěte/žáka i dospělého strávníka musí být provedeno do 13 hodin předchozího dne,
jinak mu bude stravné účtováno, První den neplánované nepřítomnosti je možné si oběd
vyzvednout od 11. -11.30 hod. (platí pouze první den nepřítomnosti)
9) Platba stravného dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců se provádí zálohově dopředu v hotovosti vždy
2. týden v měsíci u pí E. Čosové ve dnech: Po, St, Pá od 7.00 - 10.00 hod. V případě nezaplacení
nebude dítěti oběd vydán!!!
10) Pokud dojde během výdeje jídla ke znečištění podlahy, stolů a židlí, dohled v jídelně neprodleně
zajistí úklid. Při úrazu žáka/dítěte v jídelně sepisuje záznam o úrazu osoba, která vykonávala dohled.
11) Strava se expeduje pouze z kuchyně. Vydané jídlo, kromě ovoce, je zakázáno vynášet mimo jídelnu.
12) Jídelní lístek na daný týden je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a v šatnách MŠ a ZŠ.
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