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1. Organizace dohledu

a) Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 10:00 h do 16:30 h.
b) Dohled ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci podle

rozpisu platného na daný školní rok.
c) Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění organizace výdeje jídla,

kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
d) Běžný úklid zajišťují v jídelně pracovnice zařízení školního stravování,

včetně úklidu stolů a podlahy znečištěných jídlem během provozu. Na
úklidu stolů po dopolední svačině se podílejí i žáci 2. stupně a gymnázia.

e) Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně vždy na
začátku týdne.

f) Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí
z místnosti.

2. Kontrola činnosti pracovníků jídelny

Vedouci stravovacího zařízení věnuje pozornost dodržování základních
hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména

a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem,

zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí
s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,

c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
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d) udržují v čistotě své pracoviště a používané pracovní nářadí, ochranný
oděv a obuv,

e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou,
f) nosí předepsaný pracovní oděv při práci, vyměňují jej při hrubším

znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště.

Závěrečná ustanovení
a) Kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu provádí vedoucí školní jídelny.
b) Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu ze dne 1. 9. 2015. Uložení řádu ve

spisovně školy se řídí Spisovým řádem školy.
c) Řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.

V Dolních Břežanech dne 1. 9. 2021

PhDr. Jiří Bureš, Ph. D., ředitel školy
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