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Základní škola a Mateřská škola Petrov, okres Hodonín, příspěvková organizace 

 

 

Řád školní jídelny 

 

1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:15 do 13:00 hod. Výdej obědů cizím strávníkům 

probíhá od 10:30 do 11:00 samostatně v prostorách k tomu určeným. 

2. Rozsah služeb školní jídelny dle §4 vyhlášky je přesnídávka, oběd – polévka, hlavní chod, doplněk + 

pitný režim, svačina (pouze výdej, konzumace probíhá v prostorách tříd mateřské školy) 

3. Dozor ve školní jídelně a přilehlých prostorách zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní 

zaměstnanci školy, dle rozvrhu dozorů. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, 

hygienických a kulturních stravovacích návyků.  

4. Odhlašování stravy se provádí den předem, v případě náhlého onemocnění je možné stravu 

odhlásit nejpozději do 7:30 daného dne, poté neodebraná strava propadá.  

5. Oběd (mimo doplňkovou činnost) je zásadně podáván v provozovně školního stravování, výjimkou 

je dle §4, odst. 9 vyhlášky první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (povolen výdej 

do jídlonosiče.) Za další dny nepřítomnosti již není nárok na školní stravování. 

6. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně uklízečka MŠ, včetně stolů a podlahy 

znečištěných jídlem. 

7. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklízečka MŠ. Pokud je místnost školní jídelny použita 

k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid. 

8. Vedoucí stravování vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně a na určeném místě v budově ZŠ a MŠ na 

období jednoho týdne. 

9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci 

celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. 

10. Strávníkům je jídlo vydáváno na základě zaplacené a přihlášené stravy. Hrazení stravy je zajištěno 

zálohovou platbou 1.000,-Kč, a následnými úhradami podle měsíčního vyúčtování ve výši doplatku 

do stanovené zálohy. Konečné dorovnání zálohy probíhá ke konci každého školního roku. 

11. Úplata za stravování je pro rodiče povinná a platby probíhají inkasním převodem z účtu vždy do 25. 

dne v měsíci. Hotovostní platby lze provádět pouze výjimečně po domluvě s vedoucí ŠJ. 

12. Z důvodu nedostatečné technicko-personální kapacity školní kuchyně, není vařena dietní strava. 

V případě, že je dítěti lékařem potvrzena alergie na potravinu, která je obsažena v konkrétním 

pokrmu, jsou povinni rodiče dítěte tuto stravu dítěti odhlásit a přinést pro ně stravu vhodnou. Tato 

bude dítěti podána v prostorách školní jídelny, škola však nezodpovídá za její nezávadnost pro dítě. 

Rodiče jsou povinni škole předat písemné potvrzení dětského praktického lékaře o alergiích dítěte a 

uzavřít se školou dohodu o donášení stravy. Bez tohoto potvrzení a dohody nejsou výjimky možné. 
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13. Personál stravovacího zařízení věnuje pozornost dodržování základních hygienických pravidel, 

zejména: 

- Zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění 

- 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 odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím WC a při 

přechodu z nečisté práce na čistou část provozu a také naopak 

- Používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbají na to, aby kapky slin a 

hlenu se nedostaly na poživatiny 

 

 

Mgr. Renata Svobodová 

ředitelka 

 

V Petrově 1. 9. 2018 
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