ŠKOLNÍ JÍDELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY SV. VORŠILY V PRAZE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1. Školní jídelna se otevírá v 11:30 hod.
2. Do školní jídelny přicházejí žáci podle rozvrhu hodin nebo podle pokynů vedení školy.
3. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá od 11:00 do 11:45 hod.
4. Není povoleno odkládat aktovky, boty a oblečení v prostorách ŠJ, tyto věci si žáci ponechají
v šatně před vstupem do ŠJ.
5. V prostorách ŠJ se žáci chovají slušně, dodržují zásady hygieny, stolování, bezpečnosti a
režimu školy, udržují čistotu a nevynášejí jídlo ani nádobí z prostor jídelny. Řídí se řádem ŠJ.
6. Obědy musí mít žáci zaplaceny a objednány. Objednává se nejpozději jeden pracovní den
předem do 13:00 hod. (například v pátek do 13:00 na pondělí, objednávkový systém není
v průběhu víkendu obsluhován, proto nebude zadaná objednávka zpracována). Jídelní lístek
je zveřejněn na www.e-jidelnicek.cz dva týdny dopředu a tudíž lze objednávat obědy
s předstihem.
Objednávky a dlužné částky lze zjistit na www.e-jidelníček.cz PIN a přihlašovací jméno
obdržíte u vedoucí ŠJ. Doporučujeme zasílat platby minimálně pět dnů před vyčerpáním
kreditu.
7. Výdej oběda pro nemocné žáky: žák má nárok na odebrání stravy pouze první den nemoci,
pokud nestihne oběd řádně odhlásit, výjimečně lze odhlásit do 8:00 téhož dne (SMS, e-mail).
8. Každý strávník má přidělený čip, který je nutné použít vždy u výdeje obědů. V případě ztráty je
nutné zakoupit čip nový. Oběd je vydán po přiložení k terminálu u výdeje obědů. Žáci, kteří
mají zaplacené obědy a zapomenou čip nebo se ukáže na terminálu neobjednáno, jsou
povinni tyto sporné případy řešit u vedoucí ŠJ, která potvrdí, zdali bude oběd vydán.
9. Po skončení oběda odcházejí žáci ze ŠJ, vezmou si všechny své osobní věci a zbytečně se
v prostorách šatny nezdržují.
10. Cizím osobám je vstup do všech prostor ŠJ zakázán.
11. Výdej cizím strávníkům, rodičům pro nemocné žáky či jinak nepřítomné žáky (viz bod 8) se
provádí odděleně, tj. od 11:30 do 11:45 hod. Z hygienických důvodů nelze oběd vydat do
přinesených nádob (pouze standardně na talíř a rodič si jej přendá do nádoby sám).
12. Jídelna se uzavírá ve 14:15, výdej obědů končí ve 14:00 hod. O změně doby otevírání či
uzavírání ŠJ může rozhodnout pouze ředitel školy.
13. Během výdeje obědů je možné zakoupit například pití, saláty – odečítá se z kreditu na
stravném. Platby v hotovosti nejsou akceptovány.
14. Kniha přání a stížnosti je uložena u vedoucí ŠJ.
15. Při opakovaném porušení řádu ŠJ, může být žák ze školního stravování vyloučen.

V Praze dne 1. 9. 2016

Vedoucí školní jídelny Fischerová Kateřina

