
Základní škola a Mateřská škola, U Zámku 7, 411 15  Třebívlice 
 
 

VNITŘNÍ (PROVOZNÍ) ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

 
Vychází z vnitřního řádu školy. Zaměstnanci školní jídelny, dozírající učitelé a vychovatelé 

zajistí bezpečné a kulturní prostředí při konzumaci oběda. 
 

1. Obědy se vydávají od 11.30 – 13.00 hod. 
2. Školní jídelna bude otevřena pro žáky dozírajícím učitelem, vychovatelkou nebo 

kuchařkou, kteří odpovídají za bezpečnost a pořádek ve školní jídelně.  
3. Příbory, hluboké talíře a hlavní jídlo si žáci berou u výdejního okénka sami. Použité 

nádobí a příbory se ukládají na vyhrazené místo. 
4. Při jídle se dodržují zásady slušného chování a kultury stolování. 
5. 5. Dojíždějícím žákům umožní dozor přednostní konzumaci oběda. 
6. Obědy se přihlašují a odhlašují ve školní jídelně nebo u vedoucí školní jídelny a to 

osobně nebo telefonicky, den předem nebo ránodo 7.00hod. Pozdě odhlášené obědy 
se neodhlašují, do ešusů se jídlo žákům kromě 1.dne nemoci nedává. Pokud chce 
rodič obědy i pro nemocného žáka zaplatí plnou cenu oběda jako cizí strávník. 

7. Obědy se platí měsíčně pozadu a to sporožirem, inkasem, bankou nebo hotově ve 
školní jídelně u kuchařky nebo u vedoucí školní jídelny. Splatnost je nejpozději do 
konce dalšího měsíce. Pokud strávník zaplatí obědy předem nevyčerpaný přebytek se 
strávníkovi vrací v pololetí nebo na konci školního roku. 

8. Problémy nebo připomínky se hlásí u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy. 
9. Úklid jídelny během vydávání obědů zajišťuje dozor, po dohodě s kuchařkou, za 

čistotu stolů během oběda zodpovídají kuchařky. 
10. Úraz nebo nevolnost se hlásí dozoru. 
11. Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce ve školní jídelně, pro cizí strávníky na vývěsce 

před školní jídelnou nebo na internetových stránkách školy. 
12. Připomínky rodičů ke stravování přijímá vedoucí školní jídelny. 
13. Provozní řád školní jídelny je k dispozici na vývěsce ve školní jídelně a na 

internetových stránkách. 
14. Pokud onemocní zaměstnanec školy nemá nárok na slevu stravování. 
15. Cizí strávníci si odnášejí obědy v ešusech. Tyto obědy se vydávají v době od 10.45 – 

11.30 hodin. Do školní jídelny nemají přístup žádné cizí osoby. 
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