Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

Vnitřní řád školní jídelny
Vypracovala:
Schválila:
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Kateřina Zuzaníková
Mgr. Jana Černá, ředitelka školy
1. 9.2016
1. 9.2016

1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy.
2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11,00 do 13,30 hodin.
3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je
vyvěšen v jídelně.
4. Dozírající 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…)
- sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího
zařízení
- zamezují vstupu cizích osob do jídelny
- sledují dodržování jídelníčku
- sledují čistotu vydávaného nádobí a příborů
- regulují osvětlení a větrání
- sledují odevzdávání nádobí strávníky
5. Běžný úklid během pracovní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně
stolů a podlahy znečištěným jídlem.
6. Vedoucí školní jídelny vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování
a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob
placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i
rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.
7. Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období jednoho týdne
předem.
8. Pověřená pracovnice chystá hotové pokrmy pro školní jídelnu – výdejnu odděleně, a
to tak, že na vozíku v chodbě se pokrmy ukládají do várnic a termoboxů, které se již
následně do várny nepřenáší, ale jsou ihned odváženy do školní jídelny – výdejny.
9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Děti a žáci by neměli
být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je
určeno ke konzumaci ve školní jídelně, strávníci je nevynášejí z místnosti.

