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Vnitřní řád školní jídelny 

(1/9/2021) 

Školní jídelna slouží žákům a zaměstnancům školy, dále organizacím, jejichž zaměstnanci 

se stravují na základě smlouvy. V jídelně na pracovišti J. Skácela 890 jsou poskytovány 

snídaně, obědy a večeře. V době mimo výdej obědů může být využita i k jiným účelům, 

zejména k přednáškám, schůzím, setkáním s rodiči apod. 

1. Základní povinnosti strávníků 

a) Dodržovat kázeň, čistotu a pořádek.  

b) Žáci si před vstupem do školní jídelny umyjí a vydesinfikují ruce. 

c) Při odběru oběda vždy předložit čip. Čip lze zakoupit u vedoucí školní jídelny 

p. Martykánové. 

d) Dodržovat režim odhlašování stravy. Běžné odhlášky je možné provádět 

prostřednictvím internetu nebo pomocí terminálu, který je umístěn ve vestibulu hlavní 

budovy školy na pracovišti: J. Skácela 890. Odhlásit stravu lze i na telefonu 

518 395 433, 518 395 432, nebo e-mailem na jidelna@stredniskolastraznice.cz. Při 

náhlém onemocnění je možnost odhlásit stravu do 7.00 hod. ráno téhož dne na tel. 

518 395 432. 

e) Dodržovat rozpis příchodu na stravu pro jednotlivé třídy. 

f) Žáci se řadí do fronty dle pokynů dohledu, nepředbíhají ostatní strávníky 

g) Stravování probíhá v době: 

• snídaně: od 6.30 hod. do 7.20 hod.  

• obědy: od 11.10 hod. do 13.20 hod.  

• večeře: od 17.00 hod. do 18.15 hod.  

h) Řídit se pokyny dozoru v jídelně. 

i) Jídlo a nápoje podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci v jídelně. 

j) Strávníci jsou povinni odnášet veškeré použité nádobí na místo k tomu určené a 

označené, neodnáší nádobí z jídelny. 

k) V době vydávání stravy je zakázáno nestravujícím se osobám pobývat v jídelně. 

l) Strávníci, kteří budou hrubě nebo opakovaně porušovat tento řád, budou ze stravování 

vyloučeni. 

2. Stravování cizích strávníků 

a) Obědy pro cizí strávníky jsou vydávány v době od 11.30 do 12.00 hod, cizí strávníci 

oběd konzumují na vyhrazeném místě ve školní jídelně. Po ukončení konzumace je stůl 

vydezinfikován. 

3. Platby za stravu a ubytování 

b) Platby za stravu se provádí trvalým příkazem zálohově měsíčně předem, ve výši 600 Kč 

c) Platba za ubytování a stravu dohromady se provádí trvalým příkazem zálohově měsíčně 

předem ve výši 2.600 Kč. 

d) Bezhotovostní platba na účet SŠ Strážnice, J. Skácela 890, č. účtu 7431671/0100 

e) Pro identifikaci platby nutno uvést variabilní symbol, uveden na přihlášce ke stravování, 

jméno a příjmení žáka, ne zákonného zástupce. 

f) Hotovostní platba pouze ve výjimečných případech nebo pro žáky ze SROV. 

4. Ostatní ustanovení 

a) Pro kontrolu dodržování kázně, pořádku a režimu jednotlivých stanoví zástupce 

ředitele pro teoretické a praktické vyučování dozor pedagogických pracovníků. 
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b) Probíhá-li v jídelně, v době mimo výdeje stravy, přednáška nebo jiná činnost se stravou 

nesouvisející, je vstup do jídelny zakázán. 

c) Každou činnost, která nesouvisí se stravováním je nutno předem projednat s vedoucí 

školní jídelny. 

d) S tímto řádem seznámí třídní učitel žáky při zahájení školního roku. 

e) V případě hromadné akce (např. výletu, praxe apod.), pořádající pracovník oznámí 

vedoucí školní jídelny 48 hodin předem, kolik žáků neodebere stravu. 

5. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID - 19 

a) V případě výskytu infekčních onemocnění COVID – 19 je postupováno dle manuálu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Platný manuál přiložen k Vnitřnímu řádu jako DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

a) Připomínky a dotazy mohou strávníci, rodiče/ zákonní zástupci řešit v kanceláři vedoucí 

školní jídelny, nebo telefonicky 

b) Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i cizí 

strávníci. Je vyvěšen v prostorách chodby u školní jídelny a na webových stránkách 

školy. 

 

 

 

Ve Strážnici dne 1. 9. 2021 

Vypracovala: Bc. Miroslava Martykánová 

 Ing. Petra Fialová  

 ředitelka školy 
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Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č.1 

 
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2021/2022  

VZHLEDEM KE COVID-19 

 

• Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí SOUBOREM 

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ ZE DNE 17. 

SRPNA 2021. 

• Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. 

• Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách min. 60 °C 

• Ve společných prostorech školy a při výdeji pokrmů mají zaměstnanci zakryté dýchací 

cesty ochranným prostředkem-respirátor, nano rouška. 

• Výjimku tvoří konzumace potravin, nápojů, oběda. 

• Před vstupem do jídelny si strávníci myjí a dezinfikují ruce. 

• Není umožněno samoobslužné odebírání příborů z hromadných zásobníků 

• Strávníci si sami odebírají podnos, nápoj, polévku, mléčný výrobek, kompot, salát, 

ovoce. 

• Výdej oběda první den nemoci: 10:30 – 11:00 hod. do vlastních čistých neskleněných 

jídlonosičů, vchod přes rampu školní kuchyně, kde odevzdají nádobu k naplnění 

obsluze. Strávníci musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest a nemají 

přístup do prostor jídelny a kuchyně. 

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor 

školní jídelny vstupovat nemocná osoba nebo žák. 

• U jednoho stolu sedí strávníci z jedné třídy  

• Strávníci, kteří se nepodrobí testování, a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, 

jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob.  

 

 

 

 

 

Ve Strážnici dne 1. 9. 2021 

Vypracovala: Bc. Miroslava Martykánová    Ing. Petra Fialová  

 ředitelka školy 

 

 


