Základní škola Josefa Bublíka, Bánov

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
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Každý žák naší školy má právo stravovat se ve školní jídelně.
Obědy si nahlásí u vedoucí školní jídelny v určeném termínu
a zásadně předem na celý měsíc ( platí se inkasem z bankovního účtu ).
Při prvním přihlášení si žák zapůjčí kreditní kartu ( cena 35,- Kč ).
Ztrátu karty ihned hlásí vedoucí školní jídelny.
Nemůže-li se žák dostavit ze zdravotních důvodů k obědu, odhlásí
se nejpozději do 8.00 hodin stravovacího dne. Řádně odhlášené obědy
budou vyúčtovány na konci měsíce.
Obědy se vydávají v době od 11.30 do 13.45 hodin.
Nosit obědy domů v jídlonosiči je povoleno jen první den nemoci.
Žáci i dospělí vstupují do školní jídelny přezuti.
V jídelně hlasitě nemluvíme, udržujeme čistotu a po jídle odneseme
nádobí k místu určenému na odkládání.
Zákusky a ovoce sníme vždy v jídelně a nápoje pijeme u stolu,
kde obědváme.
Všichni žáci se řídí pokyny dozírajících učitelů a zaměstnanců školní
jídelny. Šetří zařízení jídelny, nádobí a příbory. Každé poškození
způsobené žákem uhradí jeho zákonný zástupce.
Do jídelny odvádí žáky vyučující z poslední hodiny a nebo nástup
organizuje dozírající učitel na chodbě.
Při zapomenutí karty je povinnost strávníka omluvit se před vydáním
oběda – jinak nebude oběd vydán.
Časté zapomínání kreditní karty – žák bude vyloučen ze stravování
na stanovenou dobu.
Velikost porce je stanovena normou pro každou věkovou kategorii.
Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v prostoru ŠJ.
V době prázdnin a mimořádného ředitelského volna je oběd
automaticky odhlášen.
Dozírající učitel udržuje v jídelně klid a pořádek a dbá na dodržování
tohoto řádu.
Pokud není odpolední vyučování, mají přednost při vydávání obědů
přespolní žáci v pořadí odjezdu autobusů.
Porušováním tohoto řádu může být žák vyloučen ze stravování na
dobu, kterou stanoví ředitel školy po projednání přestupku
v pedagogické radě. Rodiče budou o přestupku písemně informováni.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní
jídelny u p. Mahdalové.

V Bánově dne 1. 9. 2008
_________________________
Věra Mahdalová, vedoucí ŠJ

________________________
Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy

