Základní škola, Prachovice, okres Chrudim
Chrudimská 57, 538 04 Prachovice
Prachovice 1. 9. 2011
Č.j.: ZŠ-Pr.57/21/2011

Řád školní jídelny
Školní jídelna se řídí nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004
o hygieně potravin, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 137/2004 Sb.
o hygienických požadavcích ve znění pozdějších předpisů = vyhl. č. 602/2006 Sb.
a vyhl. č. 84/2005 Sb.
o nákladech na závodní stravování
Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje.
1. Obědy se přihlašují a odhlašují den předem do 13.00 hodin, ve výjimečných
případech od 7.00 hodin do 7.45 hodin ráno.
2. Stravné musí být uhrazeno k poslednímu dni v měsíci na měsíc následující,
hotově v kanceláří ŠJ, poštovní poukázkou, bankovním převodem.
3. Obědy se vydávají v době od 11.25 hodin do 12.45 hodin.
4. Jídlo se podává zásadně v jídelně ve výše uvedenou dobu. Mimo uvedený
čas lze jídlo vydat jen se souhlasem vedoucí ŠJ.
5. Výdej obědů do jídlonosičů rodičům nemocných žáků se provádí v průběhu
výdeje strávníkům a to pouze první den nemoci, ostatní obědy jsou rodiče
povinni odhlásit podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4. Zaměstnanci v době
nemoci nemají nárok na zvýhodněné stravování.
6. Jídelní lístek je sestavován po týdnech a je vyvěšen ve školní jídelně.
Jeho sestavování se řídí výživovými normami pro školní stravování dle
přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.
7. Žáci přicházejí k jídelně společně za doprovodu učitele poslední vyučovací
hodiny. Žáci si odloží své tašky na předem určeném místě. Vyučující předá
žáky učiteli, který má ve ŠJ dozor. Dozory jsou zajišťovány pedagogickými

pracovníky. Dozírající dbají na ukázněné chování žáků, organizují plynulý
příchod žáků k výdejnímu okénku a jejich rozmístění u stolu. Strávníci jsou
povinni dodržovat při stolování hygienické zásady, chovat se slušně a
ukázněně, neplýtvat jídlem a nepoškozovat majetek.
8. Použité nádobí se odnáší na místo tomu určené. Platí přísný zákaz odnášení
nádobí mimo prostor školní jídelny.
9. Přístup do provozních prostor kuchyně mají pouze pracovníci ŠJ
a pracovníci, kteří mají v kuchyni služební poslání – kontrolní orgány.
Ostatním osobám je vstup do kuchyně přísně zakázán.
10. Finanční norma na nákup potravin:
strávníci
7 – 10 let
Kč 22,-strávníci 11 – 14 let
Kč 24,-strávníci 15 a více let
Kč 25,-11. Připomínky ke stravování se vyřizují u vedoucí školní jídelny.
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