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Na Nábřeží 1374149,736 07 HAVÍŘoV - MĚsTo

ŘÁo šrouví líoruvy
(nedílnd součóst školního řddu v plotném znění)

1, Vstup do Školníjídelny (Šl)je povolen od 11:45 hod, do ]_3:45 hod., pouze žákům a
zaměstnancŮm Školy, kteřímajízaplacené obědy, Do jídelny vstupujístrávníci zásadně přezutí.

2, Obědy se vydávajíod 11:45 hod, do 13:45 hod, /možno změnit čas výdeje v souvislosti
s organizačnímí změnami výuky/.

3, Dle vyhláŠky Č. 1,07 /2005 Sb., o školním stravování není možno vydávání obědů pro cizí strávníky
společně s obědy pro žáky školy.

4. V případě nemoci žáka dostane strávník první den nemoci oběd na talíř, pak sijej přesune sám do
jídlonosiČe, na místě k tomu určeném, mimo výdejnímísto /popř. požádá o pomoc personál/. Další
d ny je n utno stravu odh lásit. V době nemoci žá ka si jeho zá kon ný zástupce může stravu vyzved nout,
ale Pouze za plnou Úhradu stravného. V případě neodhlášené stravy bude strávníkovi naúčtována
plná výŠe oběda /mzdové irežijní náklady/. Zákon56t/§1,19 Nevyzvednutá strava propadá.

5. Závodní stravovánÍ: Podle vyhlášky č. B4/2OO5 Sb., § 3 odst. 4 poskytuje organizace
zaměstnancŮm jedno hlavníjídlo během pracovní doby, Hlavníjídlo zaměstnanec konzumuje
v Pracovní době. Zvýhodněné stravovánízaměstnanců v době jejich omluvené nepřítomnosti
v práci není umožněno.

6. Stravné ve ŠJ se platíbezhotovostně. První platba nových strávníků může být přijata hotově
v kanceláři Šl v době:
od 7:30 hod. do 8:00 hod.
od 11:30 hod. do 12:30 hod, :

7. Stravaseplatíbezhotovostníformou,žákobdržíčip,kterýjepovinenmítusebeapoužít
výhradně pro své stravování.

B. přihlašovánía odhlašování obědů během školního roku je možno:
- Přes webové stránky Školy v sekci školníjídelna, strava aplikace (www.strava.cz)
- v kance|áři ŠJ

vždy 1, den předem v době od 8:00 hod. do L2:30 hod., na tel. číste:59 680 2537,737 468041 do
12:30 hod.

9. Peníze za odhláŠené obědy se žákům nevracejí. Při platbě na následující měsíc jsou automaticky
odečteny z ceny obědů,

10. JÍdlo ve Školníjídelně je vydáváno systémem čipů. V případě ztráty čipu nebo zapomenutídoma,
ohlásí Žák tuto skuteČnost ve ŠJ. V těchto případech je umožněno vyzvednout oběd za
PředPokladu, Že strava je uhrazena a objednána, Tuto skutečnost žákovi ověří a potvrdí
v kancelářiŠl. tva tomto základě bude vydán lístek k výdeji stravy. V případě ztráty čipu je zákonný
zástupce povinen bezodkladně zakoupit nový čip.

]-1. Do jídelnYvstuPujístrávníci na pokyn dozírajícího učitele. Strávník si umyje ruce, vezme si podnos,
PoČká u výdejního okénka na hlavní jídlo, vezme si nápoj, příbor, staršížáci si nalévají polévku
sami, ŽákŮm niŽŠÍho stupně nalévá polévku pracovnice ŠJ a zasedne k vyhrazeným stolům.
VYchovatelky ŠkolnídruŽiny konajídozory u svého oddělení, Jídlo a nápoje se konzumujízásadně
v sedě u stolu. MouČníky, ovoce apod. si žáci neodnášejído šaten nebo jiných prostor školní
budovY. Po obědě odnesou použité nádobík určenému okénku. Jednotlivé kusy je nutno dávat
zvlášť (talíře, misky, skleničky atd., příbor pak do nádoby k tomu určené).

BankovníspojenÍ: KB Havířov Č,Ú. 86-605668o2I7lo1,0o lČ: 48805271 DlČ: Cz4B8o5271, www.zsnabrezi-havirov.cz



Základní škola a Mateřská škola Havířov- Město Na Nábřeží
příspěvková organizace

Na Nábřeží 1374149,736 07 HAVÍŘoV - MĚsTo

12. Strávnícijsou povinni chovat se přijídle ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými
pravid ly při stravován Í.

13. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení
stravy a pouŽitého nádobí. Dbá nad bezpečnostístravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění
PodlahY, uČiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Upozorní pracovnici
kuchyně. PřináŠÍ-li pracovnice kuchyně do jídelny polévku, dbá, aby nedošlo k opařenístrávníků.

14. Dojde-li ve ŠJ k Úrazu, nevolnosti apod., každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout první
pomoc a učitel konajícídohled provede zápis do knihy úrazů.

15. Problémy nebo své připomínky k pokrmům ohlásístrávník dozorujícímu pedagogovi, hlavní
kuchařce nebo v kanceláři ŠJ, Technické nebo hygienické závady hlásí v kanceláři šJ.

16. S jídelním lístkem se mohou strávníci irodiče seznámit na nástěnce u jídelny, kanceláře šJ nebo
na webových stránkách školy. Změna vyhrazena.

]-7. Preferujeme bezhotovostnístyk, odhlašovánía přihlašování stravy prostřednictvím webových
stránek školy.

18. Úřední hodiny v kanceláři Ši jsou od 7:30 hod, do B:00 hod. a od 11:30 hod. do 12:30 hod.

V Havířově, dne 1. 9.2020

oňa Navrátilová PaedDr. Svatopluk Novák
ředitel školyvedoucí ŠJ
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