
Základní škola a Mateřská škola 
Teplýšovice, okres Benešov 

Vnitřní řád školní jídelny 

Č.j.: Účinnost od: 1.9.2014 

Spisový znak: Počet příloh:  

Změny: 

 

 

1. Řád školní jídelny je součástí provozního řádu školní jídelny a organizačního řádu školy. 

 

2. Školní jídelna je v provozu pro výdej stravy v pracovní dny od 11,45 do 12,15 hodin v MŠ 

a od 11,15 do 13,15 hodin v ZŠ. Výdej do jídlonosičů (týká se 1 dne nemoci) v době od 

11,00-11,30 hodin v MŠ. 

 

3. Nutnou podmínkou školního stravování je nezbytná hygiena a bezpečnost. Z uvedených 

důvodů jsou žáci ZŠ povinni odkládat tašky na předem určené místo, nenosí si je do prostor 

ŠJ. Před vstupem do jídelny si umyjí ruce a dále dodržují pokyny dané určeným dozorem (viz 

plán dozorů). 

 

4. Do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují a to jen v době určené pro vydávání 

obědů. Rodičům je vstup do školní jídelny zakázán (mimo výdeje oběda do jídlonosičů pro 

nemocného žáka v první den nemoci žáka-týká se MŠ). 

 

5. Všichni strávníci jsou povinni: 

- dodržovat kázeň a pořádek před jídelnou, dbát pokynů pedagogického dozoru 

- neběhat po jídelně, dodržovat kázeň v jídelně, řádně se řadit do fronty na vydání jídla 

- dbát zásad slušného stolování (např.omezit hovor na minimum, nevhodné chování…) 

- nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo 

 

6. Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování ve školní jídelně zajišťují 

pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů v ZŠ je vyvěšen ve sborovně. 

 

7. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně polévky, masa a příloh, dětem docházejících 

do MŠ pak ještě dopolední přesnídávka a odpolední svačina. Děti a žáci by neměli být nuceni 

ke konzumaci celého vydaného jídla. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci 

je neodnášejí z místnosti pouze v případě nutnosti se souhlasem vedoucí školní jídelny. 

 

 

                                                       ………………………….. 

                                                            ředitel školy 

 

 

 

Schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2014 

V platnost dne 1.9.2014 v Teplýšovicích   


