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Řád  stravovacího  zařízení 

Kapacita: 100 obědů denně (v době školního roku) 

Provoz: celoroční 

 

1. Všeobecná ustanovení 

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

ke stravování žáků a zaměstnanců školy.  

- Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.25 do 14,00 hod. 

- Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. 

Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.  

- Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků.     

Dozírající pracovníci:  

- sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a 

koření,…), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační 

porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím 

zařízení, velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a 

výsledek opět zapsat do provozní knihy,  

- sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní 

vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu, 

- sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení 

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

- zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny, 

- výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby, 

- sledují dodržování jídelníčku, 

- sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, 



- regulují osvětlení a větrání, 

- sledují odevzdávání nádobí strávníky, 

- poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení,  

- Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a 

podlahy znečištěných jídlem. 

- 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. 

- Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických 

pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména: 

- zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění, 

- 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, 

- průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem, 

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

- 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. Nehty na 

rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté, 

- nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) 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, 

- používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbát na to, aby kapénky slin 

a hlenu se nedostaly na poživatiny, 

- případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány 

ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice). 



- Děti ze školní družiny jsou pravidelně přiváděny ve 13,00 hodin z prostor ŠD. Po příchodu 

provedou hygienickou očistu a za dozoru vychovatelky ŠD se naobědvají se. Po obědě odchází 

zpět do prostor ŠD. 

 

2. Přihlašování a odhlašování stravy 

Stravování žáků i zaměstnanců se uskutečňuje na základě Přihlášky ke stravování. U žáků 

prostřednictvím zákonného zástupce. Obědy lze objednávat i rušit den předem do 11,00 hodin ve 

školní kuchyni na Jílové 13, případně na adrese školy, případně telefonicky. 

Pokud chtějí v průběhu roku rodiče ukončit stravování dítěte, odhlásí jej písemně u vedoucí kuchyně. 

Žáci končící školní docházku jsou z evidence vyřazeni automaticky. Vyúčtování záloh při ukončení 

školní docházky se provádí dle dohody s rodiči v hotovosti popřípadě bankovním převodem. 

a) Telefonicky  - tel. č. 543212748 u vedoucí stravování (nebo 543248940 - tel. č. školy) 

b) Ústně   - na Vídeňské 244/26 

   - na Jílové 13 

 

3. Hrazení stravného 

Stravné – záloha se hradí nejpozději do 29. dne měsíce na následující měsíc. V měsíci září je nutné 

složení zálohy na září do 11,00 hodin den před 1. dnem kdy se žák (zaměstnanec) bude stravovat. 

možnosti úhrady: 

a) trvalý příkaz z bankovního účtu 

b) jednorázový příkaz z bankovního účtu 

c) složenkou 

d) v hotovosti v kanceláři školy (případně v kanceláři kuchyně – pracoviště Jílová) 

 

V případě, že strávník nemá včas uhrazeno stravné, není mu jídlo v ŠJ poskytnuto. Následně je třeba 

po zaplacení nahlásit písemně (telefonicky) od kdy se bude žák (zaměstnanec) opět stravovat, aby 

mohlo dojít k znovu přihlášení stravy. 



 

Vyúčtování přeplatků se provádí ke konci každého měsíce, nevyčerpané peníze za obědy se převádí do 

následného měsíce. 

 

Celkové vyúčtování za školní rok je provedeno k datu 30.6.  

 

Jídelníčky jsou zveřejňovány na nástěnce v jídelně, dále na stránkách školy. 

    

4. Rozpis vydávané stravy v DD 

snídaně – všední den 7,00 – 7,30 

snídaně – SO + NE + SV rodinné skupiny  

oběd – všední den 12,00 – 14,00 

oběd – SO + NE + SV rodinné skupiny 

svačina  při obědě 

I. večeře  17,00  

II. večeře  při obědě 

Trvanlivé suroviny jsou chystány do košů a vydávány pro rodinné skupiny na SO a NE v pátek. 

Čerstvé pečivo je dováženo denně. O dnech volna zajištěno přebírání pečiva vychovateli. 

 

Stravné dětí s ÚV 

Dítě dostává stravu 5 x denně do věku 14ti let. 

Dítě nad 15 let má nárok na stravu 6x denně (II. večeře). 

Je dbáno na pitný režim. 

 



Povinnou přílohou Řádu stravovacího zařízení je: 

1. příloha č. 1 Provozní řád školní jídelny 

2. příloha č. 2 Řád školní kuchyně 

 

V Brně 1.7.2015       Mgr. Anna Sedláčková 

ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


