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Směrnice č. 21 

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 
 

1) Každý žák školy má možnost stravovat se ve školní jídelně. 

2) Výdejní doba obědů je od 11.00 do 14.00 hod., pro cizí strávníky je výdej 11.00- 1,30, 

12,00-12,30 hod. (vzhledem ke změnám v provozu školy může být upraven i výdej 

obědů). 

3) Obědy se platí den předem, platit je možno od 20. předcházejícího měsíce. 

4) Oběd je možno odhlásit osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny nejpozději 

předcházející den do 14,00 hod. (dětem do 10 let mohou oběd odhlásit pouze zákonní 

zástupci). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob, 

na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit. Obědy do přinesených nádob 

je možné vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj. pouze první den nemoci. 

5) Dozor v jídelně zajišťují vyučující a vychovatelka školní družiny, rozpis dozorů 

je vyvěšen ve školní jídelně. 

6) Běžný úklid v průběhu provozní doby provádějí pracovnice jídelny. 

7) V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, zodpovídá vedoucí jídelny. 

8) Chování žáků v jídelně musí být v souladu se školním řádem školy. Do jídelny se musí 

přezouvat i cizí strávníci. 

9) Při poškození či zničení majetku bude postupováno jako v ostatních prostorách školy. 

10) Žáci 

a) zachovávají stanovenou dobu podávání oběda podle rozvrhu, vstupují 

do jídelny slušně, zbytečně nemluví, ve frontě se nestrkají, zachovávají klid 

jako v restauraci.  

b) bezpodmínečně uposlechnou příkazů dozoru. 

c) vyžádají si jen tolik jídla, kolik opravdu snědí, nenechávají zbytky, důležitou 

součástí oběda je polévka, jí se před hlavním jídlem. 

d) po skončení oběda odnesou všechno použité nádobí k odkládacímu okénku. 

e) nesmí vynášet jídlo z jídelny. 

f) neodhazují odpadky po ovoci v objektu jídelny, školy či na ulici. 

g) v případě, že pošpiní stůl, židli nebo podlahu, vyžádají si hadr a špínu po sobě 

otřou. 

11) Tento vnitřní řád školní jídelny je platný pro všechny strávníky. Vnitřní řád byl 

projednán se zaměstnanci, dále pak žákovským parlamentem. 

12) Strávník, který bude narušovat tento řád, může být dočasně nebo trvale vyloučen 

ze stravování. 
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