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Provozní řád školní jídelny – výdejny
Řád školní jídelny - výdejny (dále jen školní výdejny) je soubor pravidel a opatření
spojených s provozem místnosti školní výdejny určené ke stravování žáků.
Obědy se ve školní výdejně vydávají v době od 11,40 hod do 12,30 hod.
1. Žáci odloží své tašky a svršky na předem určených místech.
2. Žáci ve školní výdejně zachovávají pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na
základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může
být vyloučen i trvale.
3. Pokud bude strávník ničit majetek školní výdejny, třídní učitel toto nahlásí rodičům a
bude vyžadovat náhradu škody za zničený předmět nebo za jeho opravu.
4. Do školní výdejny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí
pracovníci doprovázející strávníky).
5. Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy.
6. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve školní výdejně, strávníci je neodnášejí z
místnosti.
7. Do prostoru školní výdejny je zakázáno z hygienických důvodů vnášet cizí předměty
(včetně jídlonosičů).
8. Použité nádobí, příbory a tácy, odnesou žáci na vyhrazené místo.
9. Dohled ve školní výdejně zajišťují pedagogičtí pracovníci. Rozvrh dohledů je vyvěšen
ve školní výdejně. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků,
hygienických a kulturních stravovacích návyků.
10. Stravování žáků je možné pouze v době přítomnosti žáka ve škole, nikoliv, když je
žák nemocen nebo z jiného důvodu nepřítomen ve škole. Odebrat oběd je možné
pouze v první den nemoci.
11. Vydávání obědů první den nemoci dítěte se řídí Vyhláškou č. 602/2006 o
hygienických požadavcích na stravovací služby, která vychází ze Zákona č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady č.
852/2004 o hygieně potravin, v praxi znamená, že rodič si může zaplacený oběd
vyzvednout pouze ve školní jídelně VOŠ, SPŠ a Střední odborné školy řemesel a
služeb v Plánkově ulici, nikoli ve výdejnách v budově MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice,
Plánkova 430, a to v hodinách stanovených řádem školní jídelny v pondělí – pátek v
době od 11.15 do 11.30 a 12.45 do 13.00 hodin.
12. V prostorách školní výdejny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu.
Dojde-li k poškození zdraví ve školní výdejně, pedagogický dozor poskytne žáku
Vypracoval/a: ……………………………………………………
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první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí úraz řediteli školy.
Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem
MŠMT ČR.
13. Za odhlašování a přihlašování stravného zodpovídají rodiče. Obědy je možné
přihlašovat a odhlašovat u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky, prostřednictvím
čipu, nebo elektronicky přes www.strava.cz.
14. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
15. Telefon: 383 316 106
Vydávání obědů první den nemoci dítěte se řídí Vyhláškou č. 602/2006 o hygienických
požadavcích na stravovací služby, která vychází ze Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a Nařízení Evropského parlamentu a Evropské Rady č. 852/2004 o hygieně
potravin, v praxi znamená, že rodič si může zaplacený oběd vyzvednout pouze ve školní
jídelně VOŠ, SPŠ a Střední odborné školy řemesel a služeb v Plánkově ulici, nikoli ve
výdejnách v budově MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice, Plánkova 430, a to v hodinách stanovených
řádem školní jídelny v pondělí – pátek v době od 11.15 do 11.30 a 12.45 do 13.00 hodin.
Provozní řád výdejen vypracovala a schválila je ředitelka školy.

Ve Strakonicích dne 1.9.2015

ředitelka školy: Mgr. Martina Košťálová

Vypracoval/a: ……………………………………………………

