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ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
(platný od 1. 9. 2015)

Mgr. Iva Jobánková
ředitelka školy

Úvodní ustanovení
Řád školní jídelny je součást organizačního řádu školy

Všeobecná ustanovení
 Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny,
místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy,
 školní jídelna, provozující stravování, má danou dobu výdeje oběda od dokončení tepelné
úpravy 4 hodiny, což splňujeme do 14.15 hodin a za vydaný oběd na talíř zodpovídáme
hygienickou nezávadností,
 školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.00 – 14.00 hodin,
 rozpis výdeje:

11.00 – 11.20 výdej jídel do jídlonosičů
11.20 – 11.30 výdej jídel cizím strávníkům stravujícím se v jídelně
11.20 – 14.00 výdej žákům a zaměstnancům školství

 nevydané obědy a zbytky jsou po 14.00 hodině odváženy firmou Megawaste Hodonín,
 běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně
stolů a podlahy znečištěných jídlem,
 úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita
k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid,
 dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci
školy. Rozvrh dohledů je vyvěšen v jídelně,
 strávníkům je vydáván kompletní oběd (výběr ze 3 druhů jídel) a zeleninové saláty
v zeleninovém baru, ovoce, nápoje,
 pokud strávník nebude odebírat oběd po dobu jednoho měsíce – bude vyloučen ze
stravování (netýká se žáků a zaměstnanců po dobu nemoci). Vyloučený strávník vrátí čip a
vyzvedne si přeplatek za stravné,
 žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání,
 vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by
mělo být upraveno tak, aby odnášení z jídelny znemožňovalo – jogurty, tvarohové krémy,
pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách. Výjimka platí pro
svačinky o velké přestávce určené pro žáky, kteří dostávají mléčné výrobky v původním
obalu k okamžité konzumaci (tj. termix, jogurt, tvarohové krémy apod.).
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Vedoucí stravovacího zařízení:
 zajistí, aby pokyny, týkající se školního stravování, byly po odsouhlasení ředitelem školy
trvale vyvěšeny tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny,
 zveřejňuje jídelníček na internetu a ve školní jídelně na období nejméně 10 dnů předem,
 zajistí, aby bylo jídlo vydáváno po celou dobu výdeje ve stejné kvalitě.
Dohlížející pracovníci:
 přichází na dohled včas podle rozvrhu schváleným ŘŠ
 vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, k dodržování hygienických a kulturních
stravovacích návyků,
 sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy
upozorní vedení školy,
 zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny,
 informují TU o závažných přestupcích žáků proti Řádu školní jídelny a ti je následně
projednají s rodiči s upozorněním na možnost vyloučení ze stravování,
 regulují osvětlení a větrání,
 sledují odevzdávání nádobí strávníky,
 dohlížejí, aby žáci nepřinášeli do prostor školní jídelny aktovky a jiné tašky,
 poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.

Chování žáků:
-

je po dobu jejich pobytu ve školní jídelně plně v souladu s nařízením Řádu školy,

-

při přechodu do školní jídelny si žáci aktovky i s cvičebním úborem ukládají do své
skříňky, strávníci z gymnázia ukládají oděvy a tašky do uzamykatelných skříněk u ŠJ
k tomu určených, za věci uložené mimo skříňky škola neručí,

-

žáci se ve školní jídelně chovají tiše, dodržují zásady slušného stolování a dbají
pokynů dohlížejících učitelů,

-

po skončení oběda uklidí žáci použité nádobí, v případě znečištění stolu nebo jiného
místa v jídelně se žák postará o nápravu.
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