Provozní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Klobuky,
okres Kladno
I.

Údaje o zařízení

Školní jídelna
Telefon: 317741454
Ředitelka: Daniela Doskočilová
Vedoucí jídelny: Martina Krumphanzlová
Kuchařka: Stanislava Vaňková, Jana Šarochová, Zuzana Kosařová,Irena Hanzlíková
Kapacita: 300 jídel denně
Využívání školní jídelny pro jiné účely: stravování pro cizí strávníky
II.

Režim dne

Provoz kuchyně: od 6,30- 15,00 hodin
Provoz jídelny: od 11,00- 11,45 hodin stravování cizích strávníků
: od 11,50- 12,30 hodin stravování žáků ZŠ
Úřední doba vedoucí školní jídelny: denně od 7.00 – 13.00 hod
III. Provoz kuchyně pro MŠ
6,30 hod
nástup na pracoviště
6,30- 7,30
příprava potravin potřebných k vaření
7,30- 8,30
příprava svačiny
8,30- 9,00
vydávání svačiny
9,00- 10,30
vaření oběda
- 10,30- 11,00
bezpečnostní přestávka
- 11,00-12,00
vaření oběda
- 12,00- 12,30
vydávání oběda
- 12,30- 13,30
umývání nádobí a úklid pracoviště
- 13,30- 14,00
příprava svačiny
- 14,00- 14,30
vydávání svačiny
- 14,30- 15,00
úklid pracoviště , odchod z pracoviště
Jídlo se z kuchyně do prostor MŠ dopravuje dopravním výtahem
IV. Provoz kuchyně pro ZŠ
Denně:
- 6,30 hod nástup na pracoviště
- 6,30 – 7,30
příprava potravin potřebných k vaření
- 7,30 – 10,00
vaření oběda
- 10,00 – 10,30
bezpečnostní přestávka
- 10,30 – 11,00
vaření oběda
- 11,00 – 11,45
vydávání obědů cizím strávníkům
- 11,45 – 12,30
vydávání obědů žákům a učitelům ZŠ
- 12,30 – 13,30
umývání nádobí
- 13,30 – 14,30
úklid jídelny
- 14,30 – 15,00
úklid pracoviště, odchod z pracoviště

Strávníci mají možnost odložit svršky, tašky na věšáky při vstupu do školní jídelny. V případě
nutnosti je k dispozici pohotovostní WC v prostorách školní jídelny.
Žáci ZŠ vstupují do školní jídelny v doprovodu pedagogického dozoru. Pedagogický dozor je
určen rozvrhem pedagogického dozoru, který je projednáván a schvalován pedagogickou
radou
Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí žáci pedagogickému dozoru, ostatní strávníci vedoucí
školní jídelny.
Obědy se přihlašují a odhlašují nejpozději do 7.30 hod. příslušného dne, osobně nebo
telefonicky na tel. 317471454. Na pozdější změny nemůže být brán zřetel. Pokud se strávník
ke stravování bez předchozího odhlášení nedostaví, platí plnou cenu. Rodiče mají možnost si
1.den nemoci odnést oběd nemocného dítěte v době vydávání obědů pro cizí strávníky.
Obědy se platí po dohodě s vedoucí školní jídelny převodem z účtu nebo v hotovosti před
odebráním obědů. V případě nezaplacení nemá strávník na oběd nárok.
Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a
vedoucí kuchařky.
Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly.
Po konzumaci oběda uloží použité nádobí na místo tomu určené a opustí jídelnu.
Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby a čistotu stolů zajišťují pracovnice přidělené
pro tuto práci vedoucí školní jídelny.
Veškeré připomínky ke stravování řeší vedoucí školní jídelny.
Jídelní lístek, rozvrh pedagogického dozoru a provozní řád jsou vyvěšeny na nástěnce ve
školní jídelně.

Klobuky dne 26.8.2015
vedoucí školní jídelny
M.Krumphanzlová

ředitelka ZŠ a MŠ Klobuky
D.Doskočilová

