
Provozní řád školní jídelny 
 
 

- vstup do školní jídelny (ŠJ) je povolen 11.30 – 13.00 hod. 
- pedagogičtí pracovníci vykonávají dozor dle vyvěšeného rozpisu dozorů 

od 11.00-13.00 hod – výdej obědů pro žáky,pedag. pracovníky a správní 
zaměstnance 

- odběr obědů mimo školní jídelnu(do jídlonosičů) je možné v těchto případech: 
           pro nemocné dítě 1.den nemoci, pro zaměstnance 1.den na pracovní  
           neschopnosti 
- odhlášení si každý strávník provádí sám 
- odhlásit stravování při nemoci nebo jiném důvodu je  nutno den předem do 14 

hod., v případě pozdějšího odhlášení v tomto dni je možno si oběd odnést 
druhý den do vlastního jídlonosiče v době 11.00-11.30 hod., tel ved ŠJ : 
724245743. 

- ve dnech školního volna ( svátky, prázdniny, ředitelské volno ) je strava 
odhlášena automaticky 

 
 
Organizace provozu školní jídelny : 
- žáky do jídelny odvádí vyučující po 4. a 5.vyučující hodině ( dle rozpisu ). 

Před odchodem na oběd dohlíží vyučující na mytí rukou 
- při čekání na jídlo se žáci řadí na chodbě u dveří jídelny. Vyčkají pokynu 

dozoru v jídelně 
- žáci při čekání na jídlo zachovávají pravidla slušného chování a při jídle 

pravidla slušného stolování 
- žáci si na pokyn dozoru jdou k okénku pro jídlo. Menším dětem a žákům  

pomáhá dozor 
- použité nádobí odnášejí žáci k určenému okénku. S ukládáním nádobí a 

zbytku jídla jim pomáhá dozor. Žáci nádobí ukládají, neházejí 
- jídlo a nápoje se konzumují zásadně u stolu a vsedě. Moučníky, ovoce a jiné 

jídlo si žáci neodnášejí z jídelny ven 
- žáci do jídelny nesmí nosit žvýkačky 
- je možné si jídlo přidat, ale až po ukončení výdeje dle možnosti kuchyně 
- požadavky, připomínky, nebo dotazy týkající se stravování je možné podat u 

vedoucí ŠJ nebo dozorujícího pedagoga, či vedení školy 
- strávníci jsou povinni se chovat slušně v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly při stolování a dbát pokynů vedoucí ŠJ, dozorujícího 
pedagoga, nebo vydávající kuchařky 

- pedag.dozor mimo výše uvedené povinnosti dbá na bezpečnost žáků. Dojde-li 
k  polití podlahy, vysypání jídla, rozbití nádobí, učiní ihned opatření k zajiště-
ní bezpečnosti provozu. 

- pokud k úrazu dojde, zajistí ihned první pomoc – přivolá dalšího pedagoga 
nebo pracovníka jídelny. Provede zápis v knize úrazů, popř.sepíše s vedením 
školy záznam o úrazu 

- sestavování jídelního lístku se vždy řídí zásadami zdravé výživy a finančním 
limitem. 

- úklid ŠJ zajišťuje kuchařka, mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje 
uklízečka 

- za čistotu stolu v době výdeje obědu odpovídá pedag.dozor 



- připomínky a dotazy rodičů ke stravování a jídelnímu lístku je možno 
projednat s vedoucím ŠJ či vedením školy 

 
Tímto provozním řádem jsou rodiče částečně seznámeni v pokynech, které žáci obdrží 
od třídního učitele na začátku školního roku a rodiče při první schůzce SRPŠ. 

 
 
 
ředitel školy     vedoucí ŠJ 
Mgr. Lenka Koubková   Věra Soukalová

  
          
   V Ivani dne 1.9.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


