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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Část 1: Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.: 1323/2022/ZS/ST Spis. znak Skart. znak 
1.5 A 10

Změnu provedla: Michaela Hanslíková

Schválila: Mgr. Zlata Steuerová, MBA

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2022

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2022

Změny: provedena změna stravného

1)

Vnitřní řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.

2)

Výdej stravy ve školní jídelně – Po – Pá od 11.15 – 13.15 hodin.

Výdej školních svačinek: 9:20 – 9:35 hodin.

3)

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí a techničtí pracovníci školy (dle rozpisu dohledů). Rozvrh
dohledů je vyvěšen v jídelně.

4)

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 (teplota, chuť, vzhled množství soli a koření

…). V případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci
a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím
zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy …)
a výsledek opět zapsat do provozní knihy;

 sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní
vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu;

 sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení –
pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.;

 zamezují vstupu cizích osob do jídelny;
 sledují dodržování jídelníčku;
 sledují čistotu vydávaného nádobí;
 regulují osvětlení a větrání;
 zajišťují bezpečnost při přenosu stravy ke stolům a následné zajištění úklidu, pokud dojde k

potřísnění dlažby;
 sledují odevzdávání nádobí strávníky.
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5)

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy
znečištěným jídlem.
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6)

Ředitelka školy vydává po konzultaci s vedoucí školní jídelny soubor pokynů pro žáky a rodiče –
způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob
placení za odebranou stravu. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly
přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny (webové stránky školy).

7)

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně a na webové stránky školy na
období jednoho týdne předem (vždy v pátek).

8)

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. 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. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny –
jogurty, tvarohové krémy, pudinky, apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány v miskách.

Michaela Hanslíková Mgr. Zlata Steuerová, MBA
vedoucí ŠJ ředitelka školy
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Příloha č. 1

Ceny obědů, odebrané stravy a norma masa v syrovém stavu

3 – 6 let celodenní strava (přesnidávka 9,--Kč, oběd 21,--Kč, svačina 8,--Kč)         
38,--Kč 0,05 kg

7 let celodenní strava (přesnidávka 9,--Kč, oběd 24,--Kč, svačina 9,-- Kč)

41,-- Kč               0,07 kg

7 – 10 let    29,--Kč    0,07 kg

11 – 14 let  31,--Kč  0,08 kg

15 a více let 32,--Kč 0,10 kg

Zaměstnanci školy + důchodci vlastní 40,--Kč 0,10 kg

Cizí strávníci (včetně 21% DPH)  74,--Kč 0,10 kg

Svačinky pro žáky ZŠ 14,--Kč

Přílohu zpracovala:

…................................................

Michaela Hanslíková
vedoucí školní jídelny

Platnost k 1. 9. 2022


