
Příloha č. 1 

Vnit řní řád školní jídelny 

Do školní jídelny přicházejí žáci samostatně. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, přicházejí 
na oběd pouze v doprovodu svých vychovatelek. Žáci využívají pouze jídelnu v 1. patře.  

Oblečení a školní tašky ukládají v šatně. Je zakázáno je nosit ke stolům. Cenné věci, mobily 
apod. si vezmou s sebou. 

Při čekání na výdej stravy se žáci ukázněně řadí do fronty, nepředbíhají.  

Každý strávník je povinen prokázat se při výdeji jídla platnou nepoškozenou stravovací 
kartou nebo čipem.  

Při stravování se žáci chovají klidně, ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 
pravidly stolování. U stolku sedí maximálně čtyři strávníci.  

Při odchodu od stolu je každý povinen po sobě uvést místo do náležitého pořádku, vše od 
stolu odnést, popř. stůl utřít.  

Použité nádobí se odkládá na místě k tomu určeném.  

Vynášení nádobí a jídla (mimo jídla v gastronádobě) z prostor školní jídelny je zakázáno. 
Ovoce a zabalené řezy nebo oplatky si mohou žáci uložit do svých tašek a odnést domů. Je 
zakázáno odhazovat zbytky, slupky nebo obaly v prostoru kolem jídelny a školy.  

Strávníci dbají na to, aby nebylo poškozováno zařízení školní jídelny, příbory, talíře apod.  

V jídelně se žáci nezdržují déle, než je nezbytně nutné.  

Během oběda se řídí pokyny dozorujících pedagogů a pracovníků školní jídelny.  

Vstup do jídelny je z hygienických důvodů umožněn pouze stravujícím se žákům 
a zaměstnancům školy.  

Obědy se vydávají od 11,30 hodin do 14,00 hodin.  

Odhlásit oběd je možné nejpozději den předem.  

Odběr oběda do gastronádob pro nemocné žáky je možný pouze 1. den nemoci, další dny je 
nutné odhlásit osobně nebo telefonicky na čísle 387 423 101.  

Žáci, kterým skončilo vyučování, odcházejí z jídelny domů, nezdržují se na dvoře a v prostoru 
kolem jídelny ani se nevracejí zpět do školy.  

Žáci, kteří mají odpolední vyučování, čekají na dvoře, kde si je vyzvedávají vyučující. Žáci, 
kteří jsou přihlášeni do hlídací třídy, do ní odcházejí ihned po odchodu z jídelny. Je zakázáno 
čekat na odpolední vyučování v šatnách a jiných prostorách školy.  

Schváleno školskou radou 3. 2. 2014 


