Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 12. ZÁKLADNÍ ŠKOLA –
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Směrnice nabývá platnosti ode
1.2.2018
dne:
Postup při změně směrnice:
neplatná směrnice je archivována, platná směrnice zařazena do organizačního řádu.
1. Svačinky se vydávají 1. přestávku tj. od 8.05 do 8.20, popř. 2. přestávku tj. od 9.05 do 9.20.
2. Obědy se vydávají od 11:00 do 13:15.
3. Po 4. vyučovací hodině ( 11:00 ) nastupují žáci k obědu podle pokynů pedagogického
dozoru.
4. Všichni žáci si nechávají aktovky ve třídách nebo postupují podle pokynu třídního učitele.
5. Při čekání na jídlo žáci dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného
stolování, ohleduplně se chovají k vybavení ŠJ .
6. Jídlo je vydáváno po přiložení čipu ke čtečce u výdejního okna. V případě, že strávník čip
zapomněl nebo ztratil, ohlásí tuto okolnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce.
7. Jídlo, nápoje a moučníky se konzumují zásadně u stolu. Ovoce si mohou strávníci odnášet
mimo jídelnu.
8. Po jídle strávníci odnášejí použité nádobí k okénku, které je určené pro příjem použitého
nádobí.
9. Žák může přihlašovat i odhlašovat oběd, popř. svačinku na následující den i další dny pomocí
dotykové obrazovky ve školní jídelně do 15.00 hod. Dále je možno objednat stravu nebo
zrušit si objednávku z domova pomocí webového rozhraní do 6.30 hod.
10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování i
odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků.
Dojde – li k potřísnění podlahy, nahlásí problém pracovnici školní kuchyně, aby
provedla nutná opatření k zamezení úrazu.
11. Dojde-li v jídelně k úrazu, postupuje dozorující učitel podle traumatologického plánu. Úraz
zapíše do Knihy úrazů ve sborovně.
V případě, že je úraz ošetřen lékařem, pak také sepíše Záznam o úrazu.
12. Rodič v případě nemoci žáka musí telefonicky odhlásit oběd na čísle 731 50 80 61 u vedoucí
ŠJ nebo pomocí webového rozhraní do 6.30 hod.
13. Cena stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování podle
věkových kategorií dětí. Pro zařazení do jednotlivých kategorií je směrodatný věk, kterého
dítě dosáhne v průběhu školního roku, tj. v období od 1.9. do 31.8. daného školního roku:
7 – 10 let
23 Kč
11 – 14 let
25 Kč
15 a více let
27 Kč
Svačinky
10 Kč

V Mysločovicích 1.2.2018

Mgr. Pavla Gregorovičová
ředitelka školy

