Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov
Odloučené pracoviště ZŠ Pod Montací, Běloveská 637, 54701 Náchod

Vnitřní řád výdejny stravy
Vyplývá ze:
- zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
- vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování…, ve znění pozdějších
předpisů
- platných hygienických předpisů

Organizace provozu
Školní jídelna - výdejna Základní školy Pod Montací, Běloveská 637, Náchod zajišťuje stravování pro žáky
a zaměstnance školy.
Odběr obědů probíhá ze školní jídelny při ZŠ Velké Poříčí, Náměstí 563, 549 32 Velké Poříčí. Žáci jsou
přihlášeni ke stravování do jídelny při ZŠ Velké Poříčí, v jejíž režii probíhá také objednávání stravy a
příjem plateb. Strávníci jsou povinni respektovat vnitřní řád jídelny při ZŠ Velké Poříčí, zejména
ustanovení ohledně objednávání a plateb za stravu atd.
Školní jídelna - výdejna je v provozu ve dnech školního vyučování, kdy jsou připravovány obědy pro
všechny strávníky.

Obědy se vydávají:
pro žáky a zaměstnance školy 11.50 – 13.30 hod.

Stravování žáků v době nemoci:
Pouze první den nemoci/neočekávané nepřítomnosti má žák právo na oběd za dotovanou cenu (pouze
cena potravin), kdy si může zákonný zástupce žáka neodhlášený oběd vyzvednout ve výdejně do
jídlonosiče v době výdeje obědů. Od druhého dne nepřítomnosti ve vyučování je povinností strávníka
obědy odhlásit nebo odebírat za plnou cenu oběda, tj, finanční normativ včetně dalších nákladů.
Neodhlášené obědy propadají bez náhrady a jsou přidány přítomným strávníkům.

Chování strávníků:
Strávníci se v jídelně chovají tiše, neruší ostatní hlučným a nevhodným chováním, jsou povinni
respektovat pokyny pedagoga, který vykonává dohled. U výdejního okénka se žák identifikuje svým
jménem, příjmením a třídou a obsluha mu vydá oběd.
Mimořádný úklid (rozbití nádobí, vylití jídla) provádí pracovnice školní jídelny - výdejny.
Tašky a oděvy si strávníci odkládají v šatně před jídelnou.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při stravování je zajištěna pedagogem školy dle rozpisu. Jídelní lístek je
dostupný elektronicky v systému Strava.cz, kód jídelny 1404.
S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni strávníci na začátku školního roku, při pozdějším nástupu
do školy. Je vyvěšen na přístupném místě v prostorách školní jídelny - výdejny a na internetových
stránkách školy.

Tento řád nabývá účinnosti 3. 9. 2018

V Náchodě dne 28. 08. 2018
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Mgr. Pavlína Moravcová
vedoucí učitelka odloučeného pracoviště

Schválil:
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Mgr. Jiří Paták
ředitel školy

