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1. Svačiny se ve školní jídelně vydávají v době velké dopolední přestávky. 

2. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.45 hodin do 13.40 hodin. 

3. Žáci přicházejí do jídelny šatnou, kde si na určených místech odloží své svršky a tašky.  

4. Při vstupu do jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 

5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci rozestupy, pravidla slušného chování a při jídle 

pravidla slušného stolování. 

6. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by 

mohly způsobit nebezpečí pádu. 

7. Po jídle si žáci po sobě uklízí talíře a další použité nádobí, přičemž příbory odkládají 

do připravené nádoby. Jídlo se konzumuje v jídelně a zásadně vsedě u stolu. Před 

odchodem si žáci po sobě uklidí. 

8. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 

stolování, odnášení stravy i použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků.  

9. V době svačiny sledují chování žáků pracovnice školní kuchyně. 

10. Při stravování žáků, kteří docházejí do školní družiny, vykonávají dohled 

vychovatelky ŠD. 

11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický 

dohled tuto událost vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc. 

Pedagogický dohled provede zápis do knihy úrazů a oznámí úraz řediteli školy.  

12. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu)  

i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání 

obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. 

Výdej jídla se provádí v době od 11.00 do 11.30 hodin prostřednictvím výdejového 

okénka. 

13. Provoz školní jídelny se řídí také aktuálními nařízeními v rámci krizových opatření 

týkajících se respiračních onemocnění. 

 

 

 

Tato směrnice ruší předcházející provozní řád školní jídelny. 

 

 

 

 

V Jesenici, dne 19. února 2021 

 

 

.................................................................... 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 

 


