Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald,
okres Ústí nad Orlicí

Vnitřní řád školní jídelny
1. Výše finančních normativů z finančního rozpětí je v naší organizaci
stanovena takto:
a) mateřská škola
děti do 6 let:
přesnídávka 9,- Kč
oběd
19,- Kč
svačina
9,- Kč
děti od 7 let:
přesnídávka 9,- Kč
oběd
19,- Kč
svačina
9,- Kč
b) základní škola
žáci 7 – 10 let:
oběd
24,- Kč
žáci 11 – 14 let:
oběd
27,- Kč
žáci 15 a více let:
oběd
27,- Kč
c) zaměstnanci školy a bývalí zaměstnanci školy:
oběd
27,- Kč
Stravné je stanoveno ve výši stanovených finančních normativů.

2. Provoz školní jídelny ( tj. výrobní části provozovny – kuchyně a
konzumační části provozovny – jídelny ) se řídí Zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, a Vyhláškou 137/2004 o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
3. Školní jídelna je součástí organizace Masarykova základní škola a
mateřská škola Kunvald.
4. Vedoucí školní jídelny vydává se souhlasem ředitelky školy
Pokyny k organizaci stravování pro žáky a rodiče:
a) způsob přihlašování ke stravování
b) způsob odhlašování stravování
c) způsob placení
Tyto pokyny jsou uvedeny na přihlášce ke stravování, také na
viditelném místě ve školní jídelně a jako příloha tohoto řádu.
5. Ve školní jídelně se stravují: děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci školy a
bývalí zaměstnanci školy.
6. Děti a zaměstnanci MŠ konzumují stravu v jídelně MŠ, kam ji
donáší určená pracovnice.
7. Školní jídelna vydává obědy:
pro MŠ: pondělí až pátek do 11 : 30 hodin
pro ZŠ : od 11:30 nejdéle do 13:45 hodin
pro bývalé zaměstnance: od 11:00 do 11 : 30 hodin.
Školní jídelna má dvě jídelní místa – jídelna mateřské školy a
jídelna základní školy. Jídlo přináší zaměstnanci jídelny do jídelny
mateřské školy a tam je vydáváno školnicí mateřské školy.
Žáci základní školy se stravují v jídelně základní školy.
8. Dohled nad dětmi v mateřské škole vykonává učitelka plnící
přímou pedagogickou činnost.
9. Dohled nad žáky základní školy vykonávají vyučující základní
školy podle týdenního rozpisu dohledů ve školní jídelně, který je
umístěn na viditelném místě.
10. Vedoucí školní jídelny vyvěšuje ve školní jídelně týdenní
jídelníček.

11. Strávníci nesmějí být nuceni ke konzumaci celého vydaného
jídla a vraceni k dojídání. Jídlo se nesmí odnášet z jídelny.
12. Úklid během provozní doby a po skončení provozu provádějí
pracovnice školní jídelny.
13. Žáci základní školy jsou povinni uposlechnout pokyny
dozírajícího pedagog. pracovníka a pracovnic ŠJ k příchodu žáků
do jídelny, k odběru jídla, usazování ke stolu, odnášení nádobí a
k odchodu z jídelny. Na chování žáků ve ŠJ se vztahuje Školní řád
základní školy.
14. Žák je povinen neničit zařízení školní jídelny; pokud žák
způsobí škodu na majetku školní jídelny, bude ji rodič zákonný
zástupce muset uhradit.
15. Dítě MŠ přihlášené na dopolední pobyt odebírá přesnídávku a
oběd. Dítě MŠ přihlášené na celodenní pobyt odebírá přesnídávku,
oběd, a odpolední svačinu.
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