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ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Školní jídelna se nachází v prostorách ŠD v blízkosti kuchyně.



Pokrmy a nápoje podávané ve školní jídelně jsou připravovány ve školní kuchyni.



Ke stravování ve školní jídelně je žák přihlášen po vyplnění přihlášky ke stravování u
vedoucí školní jídelny. Oběd je možno odhlásit nejpozději do 7:00 u vedoucí ŠJ nebo
kuchařky. Odhlašování a platby obědů upřesňují pokyny vedoucí školní jídelny dle
platných směrnic a vyhlášek.



ŠJ vaří též pro cizí strávníky. Těm je oběd vydáván v jídlonosičích před jídelnou.
Cizím osobám je vstup do prostor školní jídelny a zakázán.



Ve školní jídelně je po celý den zajišťován pitný režim k tomu určených prostorách
(várnice nebo konvice s nápoji na polici u výdejního okénka).



V průběhu druhé přestávky 9:40 – 10.00 je v jídelně podáván čaj nebo jiný nápoj.
Žáci přichází do jídelny, umyjí si ruce po pobytu venku a samostatně si nalévají nápoj
do připravených hrnečků. Chovají se ukázněně a dle pokynů personálu kuchyně.



Na oběd do jídelny přicházejí žáci po ukončení vyučování v doprovodu učitele nebo
vychovatele ŠD.



Aktovky si žáci nechávají v prostoru svých šaten, uklizené na lavici tak, aby nebránily
bezpečnému průchodu chodbou. Nedoporučujeme, aby si žáci nechávali v aktovkách
nebo kapsách oděvu peníze a cenné věci.



Žáci dodržují zásady hygieny a stolování.



V jídelně se žáci chovají ukázněně podle pokynů vychovatele nebo učitele.



Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody.



Z jídelny si žáci neodnáší žádné jídlo, vše snědí v jídelně.



Po snědení jídla odnáší žák talíř a ostatní nádobí do určených prostor, dbá na
bezpečnost svou i spolužáků. Své místo si uklidí, v případě nehody (vylití polévky, pití
apod.) požádá personál kuchyně o pomoc.



Žák, který svým chování narušuje stolování ostatních, může být přesazen na
samostatné místo. Neukázněný žák může být za opakované přestupky závažného
rázu vyloučen ze školního stravování.

¨V Novém Jáchymově 1. 9. 2015
Mgr. Hana Marková

