Základní škola a Mateřská škola Hostašovice , p.o.
Organizační řád
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j. ZŠ - 213/16
1/2016
Vypracoval:
Mgr. Jarmila Pechová , ředitelka školy
Schválil:
Mgr. Jarmila Pechová , ředitelka školy
Hana Pirková , vedoucí ŠJ
PR projednala dne :
30.8.2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
1.9.2016
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1.9.2016
Obecná informace:
Školní jídelna připravuje svačinky pro děti MŠ , svačinky pro žáky ZŠ, obědy pro děti MŠ, obědy pro děti
ZŠ , zaměstnance školy a cizí strávníky.
Jídelní lístek je zveřejněn na přístupném místě ve škole , ve školní jídelně, na www stránkách školy.
Je zveřejněn také seznam alergenů.
Provoz školní jídelny : 8.15 - 13.00
Provoz školní kuchyně: 6.00 – 14.30
Odhlášení obědů:
V případě onemocnění dítěte MŠ nebo žáka ZŠ lze oběd odhlásit nejpozději do 7.30 téhož dne.
TČ: Vedoucí ŠJ: 739 269 713
556 712 839
e-mail: zspirkova@cmail.cz
První den nepřítomnosti (nemoci) dítěte MŠ nebo žáka ZŠ lze odebrat oběd do jídelního nosiče v době
určené pro vydávání obědů , tj. 11.00 – 12.00
Organizace výdeje svačinek a obědů:
8.15 – 8.45
8.40 – 8.55
9.40 – 9.55

Dopolední svačinka děti MŠ
Svačinka žáci ZŠ – 1. skupina
Svačinka žáci ZŠ – 2. skupina

11.00 – 11.20
11.30 – 12.15
11.55 - 12.20
12.30 - 13.00

Vydávání obědů pro cizí strávníky
Oběd – děti MŠ
Oběd žáci ZŠ – 1. skupina
Oběd žáci ZŠ - 2. skupina

14.15 - 14.45

Odpolední svačinka děti MŠ

Pokyny k zajištění plynulého a bezpečného stravování dětí MŠ a žáků ZŠ:
Stravování dětí MŠ zajišťují učitelky MŠ
 Společný odchod žáků z učebny do školní jídelny zajišťuje vyučující poslední vyučovací hodiny
 Dohled ve školní jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci podle stanoveného rozvrhu , který je
ve školní jídelně zveřejněn
 Žáci vstupují do školní jídelny vždy přezutí
 Pedagogičtí pracovníci dohlížejí , aby žáci dodržovali hygienické zásady
 Žáci dodržují kulturu stolování, respektují pokyny pedagogických pracovníků
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Po celou dobu pobytu dětí MŠ a žáků ZŠ ve škole je zajištěn pitný režim. ( pití ve várnicích – třída MŠ ,
školní jídelna pro ZŠ )
Pokyny pro cizí strávníky, kteří nejsou zaměstnanci školy:




Uvařené pokrmy jsou určeny ke konzumaci do dvou hodin
Výdej obědů do skleněných nádob není možný
Cizí strávníci respektují dobu pro výdej obědů

V Hostašovicích dne 30.8.2016

……………………………………….
ředitelka školy

…………………………………….
vedoucí školní jídelny
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