REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
Režim výdeje přesnídávek a obědů
1. Žáci 1. a 2. stupně při nástupu na přesnídávku a oběd dbají pokynů doprovázejícího pedagogického
pracovníka, dohledu v šatně a v jídelně.
2. Žáci se chovají kultivovaně, ohleduplně a při jídle dbají na zachování kulturního prostředí zásad
chování při stolování a zásad správné hygieny.
3. Dohled určuje pořadí žáků a tříd při nástupu na jídlo, řeší přestupky proti chování dle uvážení a
organizuje případnou pomoc v jídelně.
4. K odebrání stravy je žák povinen mít u sebe čip nebo čipovou kartu.
5. Pověření žáci každé třídy, která zajišťuje vyzvednutí a rozdání přídavku oběda si před 1. vyučovací
hodinou v ŠJ vyzvednou krabici s přídavkem pro svou třídu. Na základě jmenného seznamu, který e v
krabici vložen, rozdá obědvajícím žákům přídavek oběda. Pokud někdo ze žáků není ve škole, ověření
žáci jej vyznačí do seznamu a přídavek tohoto žáka vrátí zpět do krabice. Prázdnou krabici nebo
krabici s přídavkem chybějícího žáka odevzdají pověření žáci zpět do školní jídelny do 9.50 vedoucí
školního stravování.
Stravu odhlašují rodiče žáka nejméně den předem, osobně, písemně, telefonicky (na čísle
516498938), emailem (jidelna@zsvelkeopatovice.cz) a to do 14.15 hod.
Strava se mimo jídelnu nevydává, jídlo do jídlonosiče může žák obdržet pouze v první den nemoci.
Nošení čipu či čipové karty je povinné.
V případě, že žák nebo zaměstnanci školy zapomenou čip nebo čipovou kartu, je nutno tuto
skutečnost nahlásit vedoucí školního stravování ihned při příchodu k okénku a zapsat se do sešitu,
který je u okénka k dispozici.
Povinnosti dohledu ve školní jídelně
1. Po celou dobu je přítomen ve školní jídelně a věnuje se žákům, Dohled končí dle rozpisu nebo
odchodem posledního žáka z jídelny.
2. Dohled určuje pořadí žáků a tříd při nástupu na jídlo, řeší přestupky proti chování dle uvážení a
organizuje případnou pomoc v jídelně.
Velké Opatovice dne 1. 9. 2016
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