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          ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 
 

1. Úhrada  obědů 

Nárok na stravování vzniká na základě písemné přihlášky a zakoupení čipu u vedoucí ŠJ. 

Obědy se hradí převodem zálohově vždy k 15. dni v měsíci. Zároveň se odečítají přeplatky 

z minulého měsíce.V případě platby složenkou jsou strávníci povinni předložit její ústřižek ke 

kontrole. Bude-li se dítě stravovat pouze 2 dny v týdnu, je možno uhradit stravné v hotovosti u 

vedoucí ŠJ posledních 5 pracovních dní předcházejícího měsíce. Ztrátu čipu je nutno nahlásit 

vedoucí ŠJ. V případě nepřítomnosti vedoucí ŠJ ji zastupuje vedoucí kuchařka. 

 

Cena : Děti jsou zařazeny do věkových skupin podle data narození ( 1.9. – 31.8. ) 

            7 -  10  let   ………. 22,00 Kč 

           11-  14  let   ………. 24,00 Kč 

                  15  let   ……….  25,00 Kč 

 

Přihlašování a odhlašování obědů je nutné provádět den předem do 13,00 hodin.  

 

Oběd č.2 se vaří pouze v případě, je-li přihlášeno 10 a více zájemců. 

 

2. Výdej  :  

 

11.45 – 13.40 hodin           

       

V případě nemoci má žák nárok na oběd pouze první den jeho nepřítomnosti  

do přinesených nádob. 

 

3.   Dozor 

Vykonávají pracovníci školy podle rozpisu, který je vyvěšen v jídelně. Dbá na dodržování 

kulturního stolování a bezpečnosti stravujících se žáků. Při znečištění podlahy nebo rozbití 

nádobí nahlásí nehodu pracovnicím jídelny. 

 

4.    Povinnosti strávníků  

 při vstupu do jídelny si odloží tašky na lavice, oblečení na věšáky 

 poškození či ztrátu nahlásí dozoru 

 před výdejem si v případě potřeby umyjí ruce 

 na výdej jídla se staví do zástupu, nepředbíhají 

 vydané jídlo přenášejí na podnosu 

 celý oběd ( včetně ovoce, moučníků apod.) konzumují u stolu 

 dodržují pravidla slušného chování 

 použité nádobí odnášejí na podnosu na určené místo 

 okolí jídelny udržují v čistotě (neodhazují slupky od ovoce, papírky apod.) 

 

        5.   Cizím osobám ( vyjma VHČ) je vstup do školní jídelny zakázán ! 

                                                                                                                        

V Benátkách nad Jizerou 1.09.2014 

                                                                                            Šárka Hlaváčová – vedoucí ŠJ 


