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ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
 
 
Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě v platném znění vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 
 
1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny 

určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. 
 
2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:30 hod.  do 13:15 hod. 
 
3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozor ů je vyvěšen 

v jídelně. 
 
4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 

stravovacích návyků. Dozírající pracovník:  
a) sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli 
a koření,…), v případě pochybností může připomínky nahlásit ředitelce školy. Velikost porcí lze 
zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět nahlásit ředitelce 
školy,  
b) sleduje dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – 
pracovní plášť a jeho čistota, pokrývka hlavy, rukavice, apod.,  
d) zamezuje vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá 
před zahájením provozní doby a to zvláštním vchodem stravovacího zařízení do ulice, nikoli 
přes výdej do školní jídelny,  
e) sleduje dodržování jídelníčku, 
f) sleduje čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců, 
g) reguluje osvětlení a větrání, 
h) sleduje odevzdávání nádobí strávníky. 

 
5. Pracovnice výdejny stravy zajišťuje během provozní doby běžný úklid, včetně stolů a podlahy 

znečištěných jídlem. Po skončení provozní doby zajišťuje další úklid. 
 
6. Přihlášky ke stravování přijímá pracovnice výdejny stravy ZŠ Kravaře–Kouty. Odhlašovat obědy 

je možné den předem prostřednictvím webových stránek www.strava.cz. 
  
7. Stravování žáků je možné pouze v době přítomnosti žáka ve škole, nikoliv, když je žák nemocen 

nebo z jiného důvodu nepřítomen ve škole. Odebrat oběd je možné pouze v první den nemoci. 
 
8. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno 

ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. 
 
9. Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických 

pravidel pracovnicí stravovacího zařízení, zejména:  
a) zda se u ní neprojevují příznaky onemocnění,  
b) zda chrání potraviny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, 
skladuje je a zachází s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,  
c) průběžně odstraňuje odpadky hygienicky nezávadným způsobem, 
d) udržuje v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, 
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e) pečuje 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,  
f) nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňuje jej při hrubším 
znečištění a odkládá jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu 
a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,  
g) případné pochybnosti projedná ředitelka školy s orgány ochrany veřejného zdraví (hygienickou 
stanicí). 

 
 
 
 
 
 
V Kravařích dne 10.12.2018      Mgr. Eva Watzlawiková 

        ředitelka školy 


