
Školní jídelna při MŠ Hudlice 

 

 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

 

1.        Obědy se ve školní jídelně vydávají v době  od 11.00 hod do 13.30 hod.. 

      Pro žáky ZŠ v době                               od 11.30 – 13.30 hod  

      Pro cizí strávníky do jídlonosiče           od 11.00 – 11.20 hod    

 

2. Cizí strávníci si odebírají jídlo u výdejního okénka do jídlonosiče. Oběd v jídelně nekonzumují.  

3.          Žáci přicházejí do objektu školní jídelny spořádaně podle pokynů dohlížejícího  učitele. 

4. Žáci při příchodu odloží své tašky a svršky na předem určených místech v šatně a obují si přezůvky. 

5. Žáci se ve dvojstupu shromáždí před vstupem do jídelny.            

6. Žáci při vstupu do jídelny provedou důkladné umytí rukou a dezinfekci. Zasedají k vyhrazeným    

stolům, kde vyčkávají na pokyn dozírajícího učitele.      

7. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. 

8. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí po polévce na pokyn dohlížejícího učitele. Zároveň odnesou  

k určenému místu talíř od polévky, mísu, ve které byla polévka ke stolu přinesena a upotřebený příbor. 

Příbor se ukládá do určené nádoby – nehází se do ní. 

9. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by 

mohly způsobit nebezpečí pádu nebo úrazu. 

10. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do 

šaten nebo jiných prostorů školy. 

11. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení 

stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li 

k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo 

k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.  

12. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto 

událost vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a 

oznamuje úraz řediteli školy, do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu 

s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. 

 

Práva strávníků: 

Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování. Velikost porcí nebo její kvalitu lze 

reklamovat u vedoucí školní jídelny v okamžiku převzetí u výdejního pultu. 

Žáci mohou reklamovat velikost porce prostřednictvím dozírajícího pedagoga. Je možno dostat přídavek 

příloh a nápoje. 

 

Povinnosti strávníků: 

Strávník je povinen mít oběd předem zaplacen, jinak nemá na oběd nárok a nebude mu vydán!!!   Strávníci 

jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Porušování 

základních společenských pravidel může být důvodem k vyloučení ze stravování. Strávníci se též chovají 

šetrně k zařízení jídelny.  

 

 

 

 

V Hudlicích dne 1.9.2021 

                                                                        Vedoucí  školní jídelny: Milena Dvořáková 

 

 

 

                                                             

 


