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Řád školní jídelny  
 

Žáci a ostatní strávníci: 

1. Před příchodem do jídelny si odloží svoje svršky na vyhrazené místo. 

2. Do jídelny přicházejí vždy slušně upraveni a s umytýma rukama. 

3. Ve frontě vyčkají klidně na vydání jídla a nepředbíhají ostatní. 

4. Při vstupu do jídelny pozdraví. 

5. Dbají pokynů pedagogického dohledu, personálu jídelny a pokynů uvedených na 

vývěskách. 

6. Před vstupem do jídelny si nachystají stravovací kartu. 

7. Po vstupu do jídelny si vezmou podnos a jídelní příbor. 

8. Po vložení stravovací karty do čtecího zařízení si odeberou jídlo. 

9. Vyhledají si volné místo u stolů s pevně namontovanými sedačkami. Stoly s volnými 

židlemi jsou určeny pro stravování zaměstnanců školy. 

10. Stravují se kulturně a tiše. 

11. Po skončení jídla dají své místo do pořádku a odnesou podnosy s použitým nádobím a 

příbory. 

12. Podnosy, příbory, použité nádobí a další odpadky (kelímky, ohryzky, papírové 

ubrousky, pomerančovou kůru) odkládají na vyhrazené místo. 

13. Při odchodu z jídelny pozdraví. 

14. Žáci se stravují o velkých přestávkách dle stanoveného pořadí tříd. Mimo přestávku se 

mohou stravovat žáci, mající volnou hodinu nebo ti, kteří jsou uvolněni v průběhu 

laboratorního cvičení. 

15. Na čipy je možné si vyzvednout jídlo pouze po předchozím zaplacení obědů. Distribuci 

složenek v jednotlivých třídách zajišťují stravovací referenti ve spolupráci s vedoucí 

kuchyně. 

16. Při nedodržování těchto pokynů budou ze stravování vyloučeni. Žáci mohou být za 

přestupky potrestáni dle školního řádu. 

 

 

Pedagogický dohled: 

1. Je vykonáván dle zveřejněného rozpisu. 

2. Přichází do jídelny včas. 

3. Kontroluje, zda se do jídelny dostavili žáci tříd dle platného rozpisu. Žáci, kteří přijdou 

mimo rozpis, je třeba z jídelny vykázat. Ve výjimečných případech, umožňuje-li to 

provoz jídelny, je možno tyto žáky zařadit na konec fronty. 

4. Organizuje odběr stravy tak, aby nedocházelo k předbíhání žáků ve frontě, tlačenicím, 

pokřikování a k dalšímu nevhodnému chování žáků. 

5. Dohlíží na zásady kulturního stravování. 

6. Nedovolí žákům, aby se v jídelně zdržovali, déle než je třeba ke klidné konzumaci 

stravy. 

7. Dbá na to, aby žáci zanechávali svá místa v čistotě. V případě znečištění stolu či 

podlahy zajistí jejich uklizení. 

8. Zabrání žákům v tom, aby do okénka odkládali talíře se zbytky stravy. Tyto zbytky je 

třeba z talířů odstranit do vyhrazených nádob. Rovněž je třeba do koše vyhodit ohryzky, 

papírové ubrousky, kelímky, pomerančové kůry apod. 



   

9. Dohlíží na to, aby žáci odkládali použité podnosy, nádobí a příbory na vyhrazená místa 

tak, aby nedocházelo, například, ke skládání různých typů talířů na sebe. 

10. Nedovolí vstup do jídelny osobám, které se zde nestravují. 

11. Spolupracuje s personálem jídelny tak, aby byl zajištěn hladký průběh stravování. 

 

 

Personál jídelny: 

1. Udržuje čistotu na svém pracovišti. 

2. Zajišťuje hygienický výdej stravy. Při výdeji stravy používá ochranný oděv a 

hygienické rukavice. 

3. Umývá veškeré gastro nádobí a stará se o čistotu termoportů, ve kterých se přepravuje 

strava. Po skončení výdeje stravy a umytí gastronádobí a termoportů je odkládá na 

vyhrazené místo před jídelnou tak, aby byly nachystány na druhý den pro přivezení 

stravy. 

4. Po přivezení stravy ji přemístí z termoportů do výdejních stolů. Termoporty přitom 

nesmí být přeneseny až do vlastní výdejny stravy, aby nedošlo k jejímu znečištění. 

5. Vždy po skončení výdeje stravy, a dále dle potřeby, umývá stoly strávníků. 

6. Každý den po skončení výdeje stravy uvádí své pracoviště do původního stavu. 

7. Spolupracuje s pedagogickým dohledem. 

8. Spolupracuje s firmou, zabezpečující likvidaci zbytků z jídelny. Žádné zbytky stravy 

nesmějí v jídelně zůstat do druhého dne. 

9. Stará se o vyvěšení jídelníčku a další pokyny pro strávníky, komunikuje se 

zaměstnancem kuchyně, ze které jsou obědy přiváženy. Výše uvedené zabezpečuje i pro 

mimoškolní strávníky. 
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