ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Obědy ve školní jídelně se vydávají v době od 11,40 do 14 hodin. Obědy do
přinesených nádob v době nemoci /pouze 1.den/ do nádob, ostatní dny
musí být odhlášeny. Tyto obědy se vydávají od 11,30 do 11,40 hodin. V
jinou dobu je to na domluvě s vedoucí ŠJ. Obědy v ŠJ jsou dotovány, tzn.,
že je nárok pouze, když je žák přítomen ve škole. Děti, které jsou nemocné,
NEMAJÍ nárok na oběd, tudíž musí být odhlášeny!!!!
V umývárně před vstupem do jídelny, provedou důkladnou očistu rukou/v
době Covid19 i desinfekcí/.
Vyučující předává žáky dozírajícímu pedagogovi, který má ve školní jídelně
dohled. Žáci při vstupu do jídelny pozdraví a samostatně se obslouží u
polévky /výjimka jsou děti ve školní družině/. Po snězení polévky vyčkají
na vydání hlavního jídla, moučníku či salátu. Toto je vydáváno po aktivaci
čipové karty, kterou MUSÍ mít každý strávník u sebe. Jestliže nemá čipovou
kartu u sebe, musí být tato skutečnost oznámena vedoucí ŠJ nebo
vydávající kuchařce. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním
žákům a jiným strávníkům, kteří předložili kartičku k výdeji obědů.
Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné
činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu či opaření.
Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě, moučníky, ovoce apod. si žáci
neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
Pedagogický dozor v jídelně dohlíží na chování žáků po příchodu do jídelny,
při stolování, odnášení zbytků stravy a použitého nádobí. Dbá na
bezpečnost stravujících se žáků, dojde-li k potřísnění podlahy, učiní tento
dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned
nechá kuch. personálem podlahu vytřít a vysušit. Přináší-li pracovnice
kuchyně na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření strávníků.
Dojde-li k opaření či jinému úrazu ve školní jídelně, poskytne dozírající
žáku první pomoc, provede zápis do Knihy úrazů a oznamuje toto vedoucí
školní jídelny a řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v
souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
Ostatní výjimečná opatření budou včas oznámena strávníkům na
příslušných místech, kde je také vyvěšen jídelní lístek. Prosím dbejte také
na seznamy alergenů v jídlech, aby nedocházelo k alergiím u strávníků.
Veškeré další dotazy ohledně stravování ve školní jídelně je možné
konzultovat s vedoucí ŠJ Barákovou Jiřinou osobně v kanceláři ŠJ nebo na
tel. čísle 731 133 616

vedoucí ŠJ
V Klášterci nad Ohří 1.9.2021

razítko a podpis ředitele školy

