
 

 

                               Řád školní jídelny - výdejny 
 
1. Obědy se ve školní jídelně-výdejně vydávají v době od 12,00 h do 14,00 h, 
v úterý od 11,30 h do 13,40 h, ve čtvrtek od 11,30 h do 14,00 h. 
2. Žáci přicházejí do jídelny chodbou. Doprovod žáků a dohled nad nimi 
zajišťuje vždy vychovatel/vychovatelka nebo  učitel/učitelka. Žáci podle pokynů 
dospělého spořádaně vstupují do objektu školní jídelny-výdejny.  
3. Vyučující předává žáky vychovateli/vychovatelce, který/která má dle 
rozvrhu dozor. 
4. Žáci při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům a vyčkávají na 
pokyn dozírajícího vychovatele/vychovatelky nebo učitele/učitelky 
Vychovatel/vychovatelka nebo učitel/učitelka nalévá žákům polévku. Za 
dodržení přísných hygienických podmínek (hygienické rukavice, plášť) žákům 
rozdávají příbory.  
5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle 
pravidla slušného stolování. 
6. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího 
vychovatele/vychovatelky nebo učitele/učitelky. Zároveň odnesou k určenému 
místu misky od polévky. 
7. Hlavní jídlo je vydáváno pověřenou kvalifikovanou osobou. 
8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí 
jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. 
9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce 
apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy. 
10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, 
při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor 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. Přináší-li 
pracovnice jídelny - výdejny na stůl horkou polévku, dbá, aby nedošlo k opaření 
strávníků. 
11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, 
pedagogický dozor poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné 
knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy, do které žák dochází.  
 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2021                                   Mgr. Helena Radová, ředitelka školy                                                         



 
 
 


