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Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, 

Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 706 98 490, http://www.zsjirikov.cz 

 
 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování  

od 25. 5. 2020 do odvolání  

příloha k vnitřnímu řádu Školní jídelny ZŠ Jiříkov, okres Děčín 

 

 

XI. Vlastní organizace stravování 

1. Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dohledu. Boty, svršky a školní brašny 

zůstávají uložené v šatně školní jídelny. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se 

v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se 

v prostorách jídelny nesmí zdržovat. Cizím strávníkům budou vydávány obědy z tzv. 

výdejního okénka od 11:00 do 11:40 hod. 

2. Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

3. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní 

jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled. 

4. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu 

určeného u okénka pro vracení nádobí. 

5. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní 

jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod. 

6. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) 

provozní  zaměstnanci ŠJ. 

7. Ve školní jídelně je žákům zakázáno používání telefonů, notebooků, tabletů a jiného přenosného 

elektronického zařízení. Za jejich poškození nenese jídelna ani škola (viz školní řád) žádnou 

zodpovědnost. 

8. Mimo dětí, žáků, zaměstnanců a cizích strávníků nemají žádné jiné osoby povoleno vstupovat 

do školní jídelny. 

 

XII. Konzumace jídla 

1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle 

možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert. 

2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. 

Příbory vydává žákům dohled (to platí i pro nalévání nápojů a vydávání skla), dospělí 

strávnici si mohou vzít příbory i nalít nápoj sami.  Polévku a veškeré přílohy včetně salátů 

či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.  

3. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

a) Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní 

jídelny dle vyhlášky  107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7. 

b) Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li 

podávána v rámci   školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové 

činnosti (dále po dohodě s ředitelkou školy). V takovém případě si mohou jídlo odnést 

v jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu. 

4. Roušku strávníci odkládají pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního 

sáčku. 
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Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi 

(žákům ZŠ) v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče 

v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu. 

a) Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání. 

b) Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do 

špatně umytých nádob nebude strava vydávána. 

        

XIII. Dohledy v jídelně 

1. Dohledy ve školní jídelně stanovuje ředitel školy. 

2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele 

školy. 

3. Dohled v jídelně zajistí, aby se při výdeji jídla nepotkávali žáci z různých skupin žáků. Při 

stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Po dobu trvání těchto 

rámcových pravidel zajišťuje v jídelně dohled určený pedagogický pracovník dané 

skupiny. 

4. Povinnosti dohledu v jídelně: 

a) ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností 

b) žáky nenutí násilně do jídla 

c) sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování 

d) dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků 

e) sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka 

f) dbá na bezpečnost stravujících se žáků 

g) dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) 

okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby 

tak nedošlo k případnému úrazu strávníků 

h) reguluje osvětlení na jídelně 

i) zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují 

 

 

 

 

 

 

 

V Jiříkově 21. 5. 2020 

 

Mgr. Miroslava Kubešová 

ředitelka školy 


