Základní škola a mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Odloučené pracoviště Těrlicko - Hradiště, Hradišťská 147

Úvodní ustanovení
Řád školní jídelny je součást organizačního řádu školy
Všeobecná ustanovení
Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní
jídelny, místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy,
školní jídelna, provozující stravování, má danou dobu výdeje oběda od dokončení
tepelné úpravy 4 hodiny, což splňujeme do 12.30 hodin a za vydaný oběd na talíř
zodpovídáme hygienickou nezávadností,
školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 –12.30 hodin,
rozpis výdeje: 11.15 – 12.00 výdej do jídlonosičů
11.30 – 12.30 výdej žákům a zaměstnancům školství
běžný úklid během provozní doby a úklid po skončení provozní doby zajišťuje v
jídelně uklízečka Zš včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem,
dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní
zaměstnanci
strávníkům je vydáván kompletní oběd
žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání,
vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.
Vedoucí stravovacího zařízení:
zajistí, aby pokyny, týkající se školního stravování, byly po odsouhlasení ředitelem
školy trvale vyvěšeny tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní
jídelny,
zveřejňuje jídelníček na internetu a na chodbě Zš na období týden předem,
zajistí, aby bylo jídlo vydáváno po celou dobu výdeje
zajistí, aby bylo jídlo vydáváno po celou dobu výdeje ve stejné kvalitě.
Dohlížející pracovníci:
přichází na dohled včas podle
vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, k dodržování hygienických a kulturních
stravovacích návyků,
sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje
stravy upozorní vedení školy,
zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny,

informují TU o závažných přestupcích žáků proti Řádu školní jídelny a ti je
následně projednají s rodiči s upozorněním na možnost vyloučení ze stravování,
regulují osvětlení a větrání,
sledují odevzdávání nádobí strávníky,
dohlížejí, aby žáci nepřinášeli do prostor školní jídelny aktovky a jiné tašky,
poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.
Chování žáků:
- je po dobu jejich pobytu ve školní jídelně plně v souladu s nařízením Řádu školy,
- žáci se ve školní jídelně chovají tiše, dodržují zásady slušného stolování a dbají
pokynů dohlížejících učitelů,
- po skončení oběda uklidí žáci použité nádobí, v případě znečištění stolu nebo jiného
místa v jídelně se žák postará o nápravu.
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