Vnitřní řád školní jídelny
Strávníci školní jídelny jsou povinni dodržovat tato ustanovení:
•

dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování

•

zachovávat v jídelně čistotu a klid

•

nevodit do jídelny psy, kočky a jiná zvířata

•

nekouřit ve všech prostorách školní jídelny

•

chovat se při obědě slušně a tiše

•

vstupovat do jídelny pouze v přezůvkách

•

řídit se pokyny pedagogického dozoru ŠJ

•

odhlásit obědy a změnit jejich druh je možné den předem do 13.00 hod

•

hradit obědy předem - převodem z účtu (sporožiro, bankovní konto)

•

prokázat se čipem při odběru stravy (případně náhradní stravenkou, kterou vydá vedoucí ŠJ)

•

bez čipu se strava nevydává

•

v případě ztráty čipu je nový vydán proti finanční náhradě v hotovosti

•

je zakázáno odnášet jakékoliv nádobí z prostor ŠJ bez vědomí personálu

Další závazné informace:
•

v době nemoci nemají studenti nárok na dotovaný oběd, ten se smí odebrat pouze 1. den nemoci

•

obědem se rozumí: 1 (0,33l) porce polévky, 1 porce hlavního chodu včetně přílohy a
popř.desertu, 1 (2dl) porce nápoje

•

jídlo na jídelním lístku uvedené pod číslem 2 je vždy laktovegetariánské

•

strava uvařená ve ŠJ je určená pro přímou spotřebu, při odnášení obědů mimo ŠJ ručíme za
kvalitu a nezávadnost pouze při výdeji.

•

ve ŠJ se provozuje též HČ, která je dle zákona oddělena časově od stravování studentů

Strávníci mohou být vyloučeni ze stravování ve ŠJ:
•

za ničení majetku ŠJ

•

při nevhodném chování k personálu ŠJ

•

v případě porušování řadu ŠJ

Výdejní doba ŠJ:

11.10 – 13.30 hod
11.10 – 11.30 cizí strávníci
11.30 – 12.00 studenti školy
12.00 – 12.20 cizí strávníci
12.20 – 13.00 studenti školy
13.00 – 13.15 cizí strávníci
13.15 – 13.30 studenti školy
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