Provozní řád školní jídelny
Vyplývá z vyhlášky min. školství 107/2005 o školním stravování, ze zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, dále z vyhlášky č. 137/2004 Sb. ve znění 602/2006 o
hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení Evropského parlamentu a rady
/ES/ č. 852/2004 ze dne 29. 4. 2004 o hygieně potravin.
1. Adresa stravovacího zařízení:
ŠJ při ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5, 152 00 a ŠJ Renoirova 648
při ZŠ Barrandov
IČO: 65993527
Tel: 251816728 - ŠJ Chaplinov nám.
251816733 - ŠJ Renoirova
e-mail: jidelna@zsbarr.cz
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: MČ Praha 5 se sídlem nám. 14. října 4, Praha 5, 150 22
Vedoucí školní jídelny: Ilona Kučerová

2. Organizace provozu stravování:
a/ ŠJ Chaplinovo nám 1/615
Provozní doba: 11,20 - 14,00 hodin
Způsob zajištění obědů: vlastní jídelna
Výdej obědů: denně od 11,20 do 14,00
11,20 – 11,40 výdej obědů do jídlonosičů
11,30 - 14,00 výdej obědů pro žáky ZŠ a zaměstnance ZŠ
13,50 - 14,00 výdej obědů do jídlonosičů
Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě!
Od 1.4.2009 v hlavní budově Chapl. nám.1/615 umístěn přípravný ročník ZŠ,
který sídlil v budově Renoirova 648.
Výdej jídel pro přípravný ročník ZŠ:
8,45 - 9,00 přesnídávka
11,30 - 12,00 oběd
14,30 - 15,00 svačina
b/ ŠJ Renoirova 648 MŠ při ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 1/615
Provozní doba jídelna MŠ: 8,30 – 9,15 přesnídávka
11,30 – 12,15 oběd
14,30 – 15,15 odpolední svačina
Jednotlivá oddělení MŠ se v jídelně plynule střídají tak, aby byla dodržena tříhodinová
pauza mezi jídly.
Dozor v jídelnách je zajištěn pedagogickými pracovníky dle rozpisu v jídelně.
Způsob zajištění stravování: vlastní jídelna
c/ Přípravný ročník dodržuje pravidla předškolního stravování.

3. Obecné podmínky provozu stravování:
- Odhlášky obědů denně ráno do 8,00 hodin
- Po dobu nepřítomnosti žáka ve škole je rodič povinen obědy odhlásit!
Po tuto dobu není nárok na odběr dotovaného oběda! Pokud je oběd od druhého dne
nepřítomnosti žáka odebrán, je účtována cena oběda jako pro cizího strávníka!

-

Strávníci ve školní jídelně jsou povinni ke stolování používat podnosy!
Placení obědů vždy do posledního dne aktuálního měsíce na měsíc následující.
Způsob placení obědů: složenkou, sporožirem, bankovním převodem, hotově u
vedoucí ŠJ
Odpolední svačinu v MŠ lze odhlásit den předem do 14,00 hodin. Nelze vynášet
jídlo z budovy.
Úřední hodiny vedoucí ŠJ: denně 7,00 – 8,00 hod.
11,45 – 14,00 hod.
Seznámení strávníků a rodičů řádem ŠJ možno ve vestibulu školy, před vstupem do
jídelny a na webových stránkách školy. Seznámení s jídelním lístkem možno tamtéž.
Od 1. 5. 2004 zaveden systém kritických bodů HACCP.
Výše úplaty za služby poskytované ve školní jídelně se řídí vnitřní směrnicí
č. 9/2006, která je vyvěšena ve vestibulu školy a před vstupem do jídelny.
Přerušení provozu v zařízeních školy a úplata za stravování ve školní jídelně
viz. vnitřní směrnice č.11/2006.

V Praze dne 3. 9. 2012

Ilona Kučerová, vedoucí ŠJ

Mgr. Jana Fričová, ředitelka školy

