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Provozní řád školní jídelny 

 

Provozní doba - žáci a pedagogové 

Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:30 do 13:45 hodin.   

Provozní doba - ostatní strávníci 

Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 12:00 do 13:00  

Provozní doba - výdej do jídlonosičů 

Obědy se vydávají ve všedních dnech v době od 11:00 do 11:20 hodin.   

V době výdeje obědů se do jídlonosičů z hygienických důvodů nevydává.  

Chování ve školní jídelně 

Vyučující poslední dopolední vyučovací hodinu odvádí žáky do šatny. Zde 

žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky, přezují se a převléknou. Vyučující odvádí 

děti stravující se ve školní jídelně před objekt školní jídelny. Vyučující předává 

žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor. 

Ve školní jídelně se každý strávník chová v souladu se společenskými 

pravidly. 

Strávníci si berou na stolku polévkové talíře a příbory, polévku žákům z 

prvního stupně nalévá pedagogický dozor nebo vyučující. 

Při čekání na hl. jídlo strávník nepředbíhá a nediskriminuje mladší spolužáky 

v řadě u výdejního pultu. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, aby zabránili 

rozlití pokrmu nebo pádu. Při odběru kompotů/salátů je každému strávníkovi 

určena pouze jedna miska pokrmu. 

Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze strávník upozorní personál školní 

jídelny, který zjedná nápravu.  

 

 



Po ukončení konzumace oběda je každý strávník povinen odnést použité 

nádobí do okénka k tomu určeného a u stolu po sobě zanechat pořádek. Jestliže tak 

neučiní, bude dozorujícím pracovníkem jídelny vrácen a jídelnu opustí až po 

zjednání nápravy.  

Ze školní jídelny je zakázáno vynášet příbory, talíře, skleničky a jiný majetek 

jídelny. 

 

Úklid 

Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly) v době výdeje obědů 

zajišťuje v jídelně pracovnice ŠJ. Po ukončení výdeje stoly utře služba k tomu 

určená a zvedne židle. 

Dozor 

Dohlíží na dodržování bezpečnosti a hygienických zásad. Reguluje osvětlení 

a větrání, upozorňuje strávníky na jejich prohřešky proti provoznímu řádu. Dojde-

li k úrazu strávníka, ohlásí dozor úraz vedoucí školní jídelny, která mu poskytne 

první pomoc a provede zápis do Knihy úrazů. Celkově dbá na klid při výdeji a 

konzumaci obědů. 

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen škodu 

nahradit v plném rozsahu. V případě opakovaného nedodržování tohoto 

provozního řádu má vedoucí školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování. 

Závěrečná ustanovení 

Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zaměstnance školní jídelny i 

strávníky. Originál provozního řádu je uložen ve složce vnitřních předpisů jídelny 

v kanceláři vedoucí ŠJ. Zde je možné požádat o jeho kopii. Kopie je vyvěšena u 

vstupu do jídelny. 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015 a je platný do vyhlášení předpisu 

nového. 

V Borotíně 1. 9. 2015 

 

           
Vypracovala: Helena Všetečková    Schválila: MUDr. Lenka Pípalová  
                                

vedoucí školní jídelny      ředitelka školy 
      
 


