Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily,
příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny
Organizace: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily,
příspěvková organizace
Sídlo:
Jizerská 564 513 01 Semily
Telefon:
481 623 736, 737 212 721
e-mail:
jídelna.zsriegra@seznam.cz
platnost:
od 1. 9. 2019
Jídelna poskytuje stravování žákům v době pobytu ve škole (od září do června mimo
prázdniny, státní svátky, ředitelské volno).
V rámci doplňkové činnosti je realizován prodej obědů cizím strávníkům.
Stravování se řídí platnými předpisy, hygienickými a výživovými normami (vše k dispozici u
vedoucí ŠJ)
Přihlášky ke stravování
Přihlášení ke stravování je na základě řádně vyplněné přihlášky, kterou vždy na začátku
školního roku každý strávník odevzdá vedoucí školní jídelny. Každý strávník musí mít vlastní
čip k odběru jídla ve školní jídelně. Cena čipu činí 150 Kč.
Peníze za čip se nevrací. Čip zůstává majetkem žáků, studentů a dospělých strávníků.
Platby
Způsoby platby:
 v hotovosti je potřeba zaplatit do konce měsíce částku na měsíc následující v kanceláři
u vedoucí školní jídelny. Obědy lze platit v době od 7.00 do 8.00h každý den a
poslední tři dny v měsíci od 7.00 do 15.00h.
 přes účet – inkasním způsobem – vždy na začátku stravování inkasujeme zálohu na
obědy (částka 450,-Kč, 500,-Kč, 550-Kč dle věkové kategorie žáka). První záloha je
potřeba uhradit hotově do 15. 9. příslušného roku.
Záloha se vrací po ukončení školní docházky.
Platby probíhají vždy k 15. v měsíci za měsíc uplynulý – tj. např. 15. 10. za skutečně
odebrané obědy v září.
Během školního roku jsou obědy otevírány automaticky na následující měsíc, proto
strávník, který nechce chodit na obědy, musí se odhlásit!!!
Při pozdním provádění úhrad /hotovostně nebo účtem/ bude strávník ze stravování
vyloučen.
Cena oběda
V ceně stravného je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, nápoj a případně doplněk (ovoce, zelenina,
mléčný výrobek, moučník)
Výše stravného platná od 1. 9. 2019

věková kategorie
7-10 let
11-14 let
15 a více

cena za jeden oběd
24,00,- Kč
27,00,- Kč
28,00,- Kč

Jídelna nabízí 2-3 druhy jídel denně, včetně bezmasých jídel (po, st, pá) a makrobiotických
jídel (út, čt) – jídelníček je k dispozici v jídelně, na hlavní chodbě školy a na webových
stránkách.
Odhlášení oběda
 na příslušný den - do 7.15h - telefonicky-záznamník, SMS zprávou, emailem, osobně
 první den nemoci - je možno oběd vyzvednout do jídlonosičů
 další dny nemoci - pouze za plnou úhradu veškerých nákladů nebo oběd odhlásit
 svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny
Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.
Objednávání oběda
V běžném měsíci je možné provádět telefonicky (pevná linka + záznamník), SMS zprávou,
na boxu v jídelně nebo přes internet (přístupové heslo je na vyžádání u vedoucí ŠJ).
Pokud si strávník nevybere z dané nabídky – nezvolí si požadovaný oběd – je mu automaticky
přihlášen oběd č. 1.
Výdej obědů
Výdej obědů probíhá pomocí čipů a dle stanovených nástupů na obědy
 v době od 11.00 do 11.30 hod. - pro cizí strávníky
 v době od 12.15 do 12.30 hod. - polední pauza pro zaměstnance kuchyně
 v době od 11,30 do 13,45 hod. - pro žáky, studenty a zaměstnance
V případě, že strávník zapomene čip, je mu vydána náhradní stvrzenka u vedoucí ŠJ. Při
ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový.
Dohled nad žáky
Dohled nad žáky vykonávají pedagogičtí pracovníci dle platného rozpisu vyvěšeného
v jídelně.
Pravidla chování žáků ve školní jídelně
 žáci vstupují do jídelny slušně, nestrkají se ve frontě, zachovávají klid
 strávník si vyzvedne tác, na který vyzvedne celý oběd a odnese ke stolu
 po konzumaci odnese tác na vyhrazené místo na stojan
 z jídelny se nesmí vynášet jídlo ani inventář
 při rozbití nádobí nebo rozlití pokrmu požádá strávník o úklidové prostředky a po sobě
uklidí
 během pobytu ve školní jídelně není dovoleno používat žákům ani studentům
mobilní telefon
 veškeré připomínky k provozu školní jídelny je možné projednat s vedoucí ŠJ
Vnitřní řád byl projednán se zaměstnanci naší školy a školní jídelny na pedagogické radě dne
24. 6. 2019. S jeho obsahem byli seznámeni všichni strávníci.
V Semilech dne 28. 6. 2019
Gabriela Greenwoodová, vedoucí ŠJ

Mgr. Karel Strnad, ředitel školy

