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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 
1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené 

ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  

2. Do školní jídelny přicházejí žáci podle stanoveného rozvrhu, a to nejdříve v 11.30 hod. a nejpozději 

ve 14.00 hod. 

3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. 

4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích 

návyků. Dozírající pracovníci   

a) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní 

vedení školy, které s vedoucí ŠJ projedná nápravu, 

b) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – 

pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod., 

d) sledují dodržování jídelníčku, 

e) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců, 

f) regulují osvětlení a větrání, 

g) sledují odevzdávání nádobí strávníky. 

5. Běžný úklid během provozní doby i úklid po skončení provozní doby zajišťují pracovnice školní 

kuchyně. 

6. Pracovnice školní kuchyně po skončení provozu zavírají okna, vypínají osvětlení (vzduchotechniku) a 

vedoucí školní jídelny uzamyká místnost jídelny. 

7. Vedoucí ŠJ vydává pokyny pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej 

jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení.   

8. Vedoucí ŠJ vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně. 

9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci 

celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je 

neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, 

tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách. 

10. Dozírající i stravující se pedagogové a vedoucí ŠJ věnují pozornost dodržování základních 

hygienických pravidel personálem školní kuchyně, zejména 

a) zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění, 

b) zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo 

s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní 

nezávadnosti, 

c) průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem, 

d) udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, 

e) pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a 

vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce, 

f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice, pokrývky hlavy,…) při práci, vyměňují 

jej při hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím 

záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak, 

g) případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí ŠJ a orgány ochrany veřejného zdraví 

(hygienické stanice). 
 

 

Ve Vlašimi 1. 9. 2019 

Mgr. et Mgr. Martin Müller   Bláhová Petra 

ředitel vedoucí školní jídelny 


