Základní škola a Mateřská škola Žlutava, příspěvková organizace, okres Zlín
Č. j. ZS/249/2021

Provozní řád školní jídelny
Ředitel školy vydává na základě §7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů provozní řád školního
jídelny.
Údaje o zařízení
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín, příspěvková organizace,

Žlutava 123, 763 61 Napajedla
Telefon: 577945877, mobil 739666377
IČO:

70989826

E-mail: hanazvonickova@seznam.cz
Webové stránky: www.zlutava.cz/zakladniskola
Ředitel: Mgr. Hana Zvoníčková
1. Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům a zaměstnancům školy,
učitelskému dohledu a rodičům, kteří jdou vyzvednout oběd nemocnému dítěti /první den
nemoci/.
2. Obědy se vydávají pro žáky základní školy v době od 12.15 – 13.45 hodin.
3. Žáci se přezouvají v šatně školní jídelny, kde si odloží i aktovky a ostatní svršky.
4. Pokud strávníci sní celý oběd včetně polévky, mohou požádat kuchařky o přídavek.
5. Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí pedagogický pracovník tuto skutečnost vedoucí školní
jídelny a také ředitelce školy. Jde-li o úraz, který způsobí absenci žáka, sepíše následně záznam
o školním úrazu.
6. Úhrada za stravu se platí ve stanovené dny v měsíci, lze také hradit bezhotovostně na účet
školy 1410622309/0800. Cena stravného se řídí věkem dítěte.
6 – 10 let

Kč 27,-

11 let

Kč 29,-

Informace o platbě jsou zveřejněny na webu školy.
7. Při absenci dítěte je nutno tuto skutečnost nahlásit přímo ve školní jídelně nejpozději do 7.45
hodin daného dne na telefon 725 066 015, 577945868. Nepřijde-li dítě do školy, neznamená to,
že je odhlášeno z oběda.
8. Žáci nebo jejich rodiče si mohou jídlo odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci.
(vyhláška č.107/2005Sb., o školním stravování v platném znění)
Strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování, nejpozději do 4 hodin od doby uvaření.
9. Ze školní jídelny odcházejí žáci sami. „Družinoví“ žáci odcházejí společně s paní
vychovatelkou.
10. Nepovolaným osobám /včetně zákonných zástupců/ je po dobu vydávání obědů do jídelny
a přilehlých prostor zakázán.
Provozní řád školní jídelny projednala a schválila pedagogická rada dne 21. 9. 2021. Byli s ním
seznámeni všichni zaměstnanci školského zařízení.

Tento předpis vstupuje v účinnost dne 1. 9. 2021. Ruší se předchozí provozní řád zde 3. 4. 2019
č. j. ZS/378/2019.

Ve Žlutavě:

20. 9. 2021

Mgr. Hana Zvoníčková
ředitelka školy

