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Zmény.

Ředitelka Základni školy Charlotty Garrigue Masarykové, okres Kladno (dále jen ,,školď')
zřizuje tímto Dodatkem k Vnitřnímu řádu školní jídelny stravovací komisi.

Funkce stravovací komise:

o
o

mapování úrovně školního stravování, kvality a chuti podávaných jídel ve školní jídelně,

poskýovánlzpétnévazby vedení školy, školníjídelně, ňizovateli

a

rodičůmstravovaných

žák.ů.

činnost stravovací komise:

.
.
.
.
.

sleduje kvalitu a dodržování jídelníčku,
sleduje kvalitu vydávané stravy,
sleduje úroveň kultury stravoviíní,
členovékomise mají právo požádat zaměstnance, ktery vydává jídlo, o degustačníporci,

jako laická kontrola nemá komise právo vstupovat do prostor kuchyně, sledování provádí
v prostorách, ve kteqfch se pohybují strávníci,

.

návštěvy ve školníjídelně se účastnívždy dva členovéstravovací komise za asistence
vedoucí/vedoucího školní j ídelny,

.

komise předávápožadavky apíání strávníků vedoucí/vedoucímu školníjídelny a ředitelce
školy,

.

strávníci se na členy komise mohou obracet osobně nebo písemně, a to na kontakty
zveřejněné komisí na weboqých stránkách školy v sekci Školniiidelna.

členovéstravovací komise:
Komise je celkem sedmičlenná. Je tvořena:

o

dvěma zástupci rodičůžaků,kteří se stravují ve školníjídelně, z

o

dvěma zástupci rodičůžáků,,kteŤise stralují ve školní jídelně, z 2. stupně základni školy,

l.

stupně zékJadníškoly,
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o

dvěma zástupci rodičůdětí mateřské školy,

o

jedním zástupcem, kterého ustanoví zřizovatel školy.

6lLány

Ustanovení první stravovací komise:
Po zjištění zájmu o členstvíve stravovací komisi mezi rodiči stravujících se žákůz L a 2.
stupně budou následně členovékomise vybrráni losem. Ředitelka MŠa zřizovatel budou
l,ryzvéni k ustanovení svých zástupců.
Ředitelka školy pozve na první schůzku všechny zástupce, seznámíje s pravidly činnosti
stravovací komise. Na první schůzce si ělenové zvolí svého předsedu, který bude následně
řídit ěinnost komise. Funkčníobdobí twávždy do konce příslušnéhoškolníhoroku.
ustanovení dalšístravovací komise:

Yždy na třídníchschůzkách v zéříbudou rodiče dotazování ohledně zájmu o členstvíve

stravovací komisi, ze zájemci bude opět r,ylosován příslušný počet členů.Ustanovení další
komise (losování členů,komunikaci s ředitelkou MŠa ňizovatelem), svoliání nových členů,
podání zprávy o činnosti komise za uplynulý rok obstarává předseda minulé stravovací
komise.

Způsob předávání informací:

.
.

zkaždého pozorování komise sepíšezáznam, předseda jej neprodleně předá v písemné
formě ředitelce školy. V případě zjištěných nedostatků je bude s ředitelkou školy

projednávat.

Ředitelka školy následně záanam zveíejnína webových stránkách školy v sekci Št<otni
jídelna.

Mgr. Iveta Vrabcová - ředitelka školy

