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Vnitřní směrnice č. 528/2021

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1. Do školní jídelny mají přístup strávníci, kteří mají přihlášeno jídlo k odběru, pedagogický
dozor, zaměstnanci ŠJ, zaměstnanci, jimž to přísluší z náplně práce, pracovníci
opravárenských firem, kontrolní orgány.
2. Do jídelny je v době vydávání a konzumace stravy zakázán vstup osobám:
● jejichž obuv a oblečení jeví známky znečištění nebo zápachu
● jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
● které se chovají nevhodně (vulgární chování, výtržnictví, vandalismus, apod.)
● které jsou ve zdravotní karanténě
● které jeví prokazatelně známky probíhající nakažlivé choroby nebo napadení parazity
3. Strávníci z Domova mládeže přicházejí na večeře hromadně za účasti pedagogického
dozoru.
Na oběd přicházejí strávníci individuálně. Tašky si odkládají v prostoru před jídelnou nebo
v šatnách.
4. Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla
slušného stolování.
5. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ a kuchařek.
V případě nerespektování pokynů může být strávník vykázán ze stravovacího prostoru bez
odebrání stravy. Přitom je povinen ji uhradit.
6. Při výdeji stravy se strávníci chovají ukázněně, nikoho nepředbíhají a čekají, až na ně
přijde řada.
7. Strávník si ze stolku na příbory vezme příbor a talíř na polévku (jen při obědu). Polévku si
nalije sám, hlavní jídlo je vydáno kuchařkou. Přílohu k jídlu (ovoce, salát, desert, atd.) si
strávník bere rovněž sám.
8. Při odběru jídla přiloží strávník čip ke čtecímu zařízení. Ozve se krátký zvukový signál a na
displeji se objeví číslice 1. Pokud nebylo objednáno žádné jídlo, a nebo jídlo bylo již na čip
vydáno, zazní dlouhý zvukový signál. Čip strávník přikládá ke čtecímu zařízení pouze za
přítomnosti personálu kuchyně – vydávající kuchařky. Bude-li obsluha kuchyně v okamžiku
přiložení čipu vzdálena a neuslyší-li zvukový signál, nebude jídlo vydáno. Na reklamaci, že
čip byl již přiložen, nebude brán zřetel.

9. Pokud strávník čip zapomene doma, bude mu jídlo vydáno pouze na příkaz vedoucí ŠJ (po
ověření, že jídlo má strávník objednané a nebylo ještě odebrané).
10. Od výdejního okénka odchází strávník k volnému místu u stolu. Donese si nápoj, který je
připraven v nerezové várnici (skleničky na nápoj jsou u várnice).
11. Jídlo a nápoje konzumují strávníci u stolu vsedě.
12. Po ukončení konzumace jídla jsou strávníci povinni uklidit po sobě nádobí a příbory do
odkládacího okénka – příbory se odkládají do odkladače na příbory, sklenička do sběrného
koše a talíře se položí na odkládací pult. Zbytky nedojedeného jídla odstraní strávník do
připravené nádoby.
13. Odnášení jídel, zbytků jídel, nádobí a příborů není dovoleno.
14. Mimo ŠJ se vydává oběd pouze v těchto případech:
● má-li se zabezpečit stravování žáka v první den nemoci
● při poskytování stravovacích služeb pro veřejnost
15. Strávníci jsou po celou dobu stravování povinni se chovat ohleduplně, v souladu
s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
16. Pokud strávník neopatrností znečistí stravou stravovací prostor nebo rozbije nádobí,
požádá u odkládacího okénka o pomoc kuchařku. Ta sama nebo za asistence strávníka uklidí
nehodu.
17. Jakékoliv úmyslné poškození zařízení jídelny a nádobí musí být strávníkem uhrazeno.
18. Za pořádek a bezpečnost ve ŠJ v průběhu vydávání stravy zodpovídá vedoucí ŠJ za
pedagogického dozoru, kteří sledují chování strávníků po příchodu do jídelny, při stolování a
odnášení použitého nádobí. Dojde-li ve ŠJ k úrazu, poskytnou první pomoc a provedou zápis
do knihy úrazů.
19. Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají pověřená zaměstnankyně kuchyně.
20. Nikdo z personálu kuchyně ani pedagogický dozor nemá právo strávníka nutit k dojídání
jídla.
21. Strávník má právo si neodebrat polévku, případně některou přílohu jídla, maso. Dále
může požádat o menší porci jídla než je norma. Na větší normu nemá strávník nárok.
22. Nemá-li strávník přihlášen oběd, nemá právo konzumovat polévku.
23. Výhrady ke kvalitě stravy, výdeji nebo připomínky ke stravování mohou strávníci nebo
zákonní zástupci podat nejlépe ihned nebo nejpozději v následující den u vedoucí ŠJ, případně
u vedoucího TEU, případně u ředitele školy.
24. Rodiče se na stravování svých dětí mohou informovat u vedoucí ŠJ (zda na stravování
docházejí).
25. Strávníci, kteří neuposlechnou pokynů pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ, popř. vedoucí
kuchařky, nebo se budou chovat vůči zaměstnancům hrubě, nebudou dodržovat provozní řád
jídelny nebo nebudou mít uhrazen dluh za stravné, mohou být ze stravování vyloučeni.
26. Do prostor jídelny je zakázáno vnášet:
● látky toxické, hořlavé, výbušné a jinak nebezpečné
● vlastní stravu a jakékoliv vlastní potraviny
● zvířata a vstupovat se zvířaty
● předměty, které by mohly způsobit ohrožení

27. Výdej stravy
● Pracovník dbá na dodržování zásad provozní hygieny a postupu stanoveného v systému
kritických bodů, používá ochranné pracovní prostředky – oděv určený k výdeji stravy (čistý
bílý oděv, pokrývka hlavy) se nesmí užívat při ostatních činnostech.
● Pracovník dbá o plynulý a rychlý výdej stravy, teplotu vydávaných jídel (tu je povinen
kontrolovat a zapisovat), dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, hospodárnost
při zacházení s inventářem a jeho čistotu.
● Teplé pokrmy určené k přímé spotřebě se podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 4
hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy.
● Teplota jídla nesmí klesnout pod 60⁰Celsia, výrobky studené kuchyně musí být podávány
chlazené. Při manipulaci s jídlem musí být dodržována maximální čistota a ostatní hygienické
normy.
● Po skončení výdeje stravy se zbytky stravy likvidují odvozem dle smlouvy s odběratelem.
● Úklid v jídelně zajišťuje vedoucí kuchyně, včetně úklidu stolů a podlahy znečištěných
jídlem během provozu.
● Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně.
V Uherském Brodě, dne 26. 3. 2021
Tento vnitřní řád školní jídelny je platný od 1. 4. 2021
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