Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
ul. Prameny 838, Karviná – Ráj, 734 01,IČ: 72035480, tel. 596312179

Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ Prameny Karviná
- Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům a strávníkům, kteří se stravují.
- Žák si při vstupu do jídelny sundá svrchní oděv, čepici, rukavice (případně odloží kolečkové
brusle). Poté si vyzvedne tác a příbor, u prvního výdejního okénka si nabere polévku a přiloží
čip a přistoupí k dalšímu okénku, kde je vydáváno hlavní jídlo a příloha. U nápojového
stojanu si odebere nápoj. Potom odejde ke stolu, kde v klidu obědvá. Po jídle zasune židli ke
stolu a odnese tác s nádobím ke sběrnému okénku.
- Pokud si nese s sebou např. ovoce, nepohazuje ho v prostorách školy nebo jejím okolí.
- Výdej obědů pro nemocné žáky a cizí strávníky do jídlonosičů je v době od 11,00 do 11,30.
- Výdej obědů pro žáky je od 11,40 do 14,00.
- Oběd do jídlonosičů se vydává pouze první den nemoci žáka, ostatní obědy se musí zákonný
zástupce odhlásit.
- Školní jídelna zabezpečuje žákům stravu za dotovanou cenu bez provozních nákladů pouze
ve dnech výuky ve škole.
Platbu stravného je možné hradit:
 souhlasem k inkasu z bankovního účtu
 zaplacením v hotovosti vždy od 20. do 28. dne v měsíci v době od 6,30 do 15,00 hod
- Při nezaplacení obědů v daném termínu není žák přihlášen ke stravování a tudíž mu
nemůže být vydán oběd.
- Odhlašování stravného se musí nahlásit předchozí den do 14 hodin
- Informace o stravném jsou každý měsíc aktualizovány a jsou vyvěšeny na vchodu do školní jídelny a na
webové stránce
- Žáci se v době výdeje stravy řídí pokyny dozorujícího pedagoga.
- Během výdeje stravy zajišťují mimořádný úklid (např. rozbité nádobí) a úklid jídelních stolů
pracovníci školní jídelny.
- Úrazy nebo nevolnosti hlásí žáci pedagogickému dozoru.
- Připomínky ke stravování mohou rodiče podat vedoucí školní jídelny telefonicky na číslo
558 271 913
- Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně a na internetových stránkách školy
Tento provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně

