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Řád školní jídelny

1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.35 do 13.45 hodin.

2. Žáci přicházejí po poslední hodině dopoledního vyučování k jídelně s vyučujícím. Postaví se 
do řady na chodbě před jídelnou a vyčkají na pokyn vyučujícího, který dozoruje a který je průběžně 
pouští do jídelny.  

3. Očistu rukou provedou buď ještě ve třídě, nebo až po vstupu do jídelny.

4. Žáci se při vstupu do jídelny zařadí do fronty a vyčkají, až na ně přijde řada s vydáním 
oběda.

5. Při čekání na jídlo se žáci chovají slušně a nejsou hluční, dbají pokynů dozírajících 
vyučujících.
 
6. Hlavní jídlo je vydáváno po odevzdání průkazky strávníka. V případě, že žák průkazku 
nemá, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce.  Vedoucí stravování 
vydá žákovi náhradní průkazku, která ho opravňuje si oběd vyzvednout.

 7. Při přenášení jídla ke stolu se žáci chovají ukázněně, v jídelně se pohybují tak, aby 
nezpůsobili úraz sobě nebo druhému.

8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci nenosí do 
jiných prostor školy.

9. 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, nápoj, spadlé jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, 
aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a usušit. 

10. Dojde-li v jídelně k úrazu, ohlásí pedagogický dozor tuto událost zástupci ředitele školy, 
zajistí, aby byla žákovi okamžitě poskytnuta první pomoc, a provede zápis do knihy úrazů. 
Pracovník školy pověřený vyřizováním agendy školních úrazů postupuje dále podle platných 
předpisů a pokynů.

V Kelči dne 1.9.2019 Mgr. Zdeňka Hradilová
       ředitelka školy
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