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ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování a její novelou č.107/2008 Sb. Vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví č. 137/2004 Sb. Vychází z nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné
požadavky potravinového práva, dále ze školského zákona č. 561/2004 Sb., a předpisem č. 624/2006 Sb., zákonem o ochraně veřejného zdraví č.
258/2000 Sb., základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 do 13.15 hodin, ve středu vždy do 13.50 hod.
2. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně.
3. Dohlížející pracovníci:
 vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a kulturních
stravovacích návyků
 sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla, připomínky oznámí vedoucí školní jídelny
 z hygienických důvodů zamezují vstupu zákonných zástupců do jídelny
 regulují osvětlení a větrání jídelny
 sledují odevzdávání nádobí strávníky
4. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly při stolování. Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze upozorní dohled v
jídelně, který zjedná nápravu, aby nedošlo k případnému pádu či úrazu. Žáci se v jídelně zbytečně
nezdržují.
5. Úraz, nevolnost, opuštění jídelny či jiné skutečnosti hlásí strávník dohlížejícímu učiteli.
6. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně úklidu stolů
a podlahy znečištěným jídlem.
7. Vedoucí školní jídelny seznámí zákonné zástupce v den přihlašování jejich dětí ke stravování se
způsobem přihlašování a odhlašování obědů, s hrazením stravného. Stravné se hradí bezhotovostně
na účet školy: 2900389567/2010.
8. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a výživovými normami pro školní stravování –
spotřebním košem vybraných potravin – stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č.107/2005 Sb.
9. Jídelníčky jsou vyvěšovány ve vestibulu MŠ a ZŠ, ve školní jídelně a na webových stránkách školy.
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