
Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě 

Okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 

 

Řád školní jídelny 
 

 

1.     Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11,50 hod do 12,45 hod. 

2. Jídlo se vydává těm žákům a zaměstnancům, kteří je mají řádně zaplacené. 

3. Obědy se platí první pondělí v měsíci a to na následující měsíc dopředu, 

nejpozději však do 10. dne v měsíci v době od 6,30hod do 8,00 hod, pokud není 

vedoucí jídelny určeno jinak. Obědy se platí vedoucí školní jídelny ve sborovně 

ZŠ. Platba se provádí formou záloh. Placení obědů je možno provádět inkasem. 
Cena za jeden oběd: dle vyhlášky č.107/ 2008sb 

 

7 až 10 roků 19,00 Kč 

11 až 14 roků 21,00 Kč 

 

4. Odhlášení obědů se provádí vždy do 12,00 hod. předešlého dne vedoucí školní 

jídelny emailem nebo formou SMS na čísle 775 449 374. Jestliže není 

odhlášen, může si žák nebo rodinný příslušník jídlo odnést v jídlonosiči domů. 

Výdej jídla do jídlonosičů se provádí v době od 11,15 hodin do 11,30 hodin.  

Při dlouhodobé nepřítomnosti má právo na oběd jen první den, další dny nemá  

na jídlo ze školní jídelny nárok. Jestli že si neodhlášené jídlo strávník nevyzvedne, 

může zaplatit provozní náklady na přípravu jídla (tj. mzdovou a věcnou režii). 

5. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vyučující odvádí žáky ze tříd do šatny, zde si 

žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně 

vstupují do školní jídelny, kde provedou důkladnou očistu rukou.  

6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla 

        slušného stolování.   

7. Polévku si nalévají žáci z polévkové mísy pod dohledem pedagoga. Pro hlavní 

        jídlo si žáci jdou k výdejnímu okénku, zároveň odnesou talíř a lžíci od polévky 

        na určené místo. 

8. Při přenášení jídla a použitého nádobí se žáci chovají ukázněně, neběhají                

a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí úrazu.  

9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolku zásadně v sedě. Moučníky, ovoce apod. 

si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy. 

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

stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dohled dbá nad bezpečností 

stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, spadlé 

jídlo apod.) učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících 

žáku, ihned nechá podlahu vytřít a vysušit. Přináší-li pracovnice kuchyně nebo 

pedagog na stůl polévku, zajistí, aby nedošlo k opaření strávníků. 

11. Dojde-li k opaření nebo jinému poškození zdraví ve školní jídelně, uvědomí 

pedagog zdravotníka, (nebo sám poskytne ošetření), který provede ošetření, 

provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí úraz statutárnímu zástupci. 

Statutární zástupce dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým 

pokynem. Informuje rodiče. 

 

 



V Příbrami na Moravě, dne 30.8.2018        

Vedoucí školní jídelny Magda Tjasková: 
 

ŘŠ Mgr. Helena Hegarová:  


