
Základní škola a Mateřská škola Polepy, okres Litoměřice, 411 47 Polepy 170 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

 

1. Obědy se vydávají od 11.00 do 14.00 hodin. Změny jsou možné po dohodě s ředitelem 

ZŠ nejméně 1 den předem. 

2. Před vstupem do jídelny si žáci řádně umyjí ruce. 

3. Do jídelny přicházejí žáci společně v doprovodu učitele. 

4. V jídelně se ukázněně řadí k výdeji stravy a řídí se pokyny dozírajícího učitele. 

5. Místa v jídelně zaujímají od nejbližších stolů ke vzdálenějším. 

6. Při čekání na výdej i při stolování zachovávají žáci pravidla slušného chování. 

7. Z hygienických důvodů využívají žáci jídelní tácy. 

8. Vychovatelky školní družiny připravují talíře i lžíce na polévku pro žáky prvního stupně 

a nalévají jim polévku. Dětem první třídy donesou na stoly pití, kompoty a saláty. 

9.  Jídlo je vydáváno po načtení čipu do terminálu. V případě, že žák čip ztratil nebo 

zapomněl, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo kuchařce. Vedoucí ŠJ nebo 

kuchařka načte manuálně jméno žáka do terminálu a jídlo mu bude vydáno. 

10. Jídlo a nápoje se zásadně konzumují vsedě u stolu. Jakékoliv vynášení stravy z jídelny je 

nepřípustné. 

11. Dozor v jídelně sleduje chování žáků při pobytu v jídelně. Dbá na bezpečnost 

stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění stolů nebo podlahy, učiní nutná opatření, aby 

nedošlo k úrazu. 

12. Při stolování strávníci dodržují zásady kulturnosti, čistoty a hygieny. 

13. Při odchodu uvede každý své místo do náležitého pořádku. 

14. Strávníci nepoškozují vybavení a zařízení školní jídelny, jinak uhradí vzniklé škody 

v plné výši. 

15. Obědy se vydávají cizím strávníkům od 11,00 do 11,30, dětem a zaměstnancům 

od 11,45 do 14,00. Cizí strávníci mají jiný vchod do jídelny. 

16. Strávníkům k vydání stravy slouží čip. 

17. Strávníci si obědy mohou odhlašovat nejpozději do 6,30 hod. daného dne na 

tel. 416 787 165 (v případě nepřítomnosti záznamník), na emailu jidelna@skolapolepy.cz  

nebo na internetu www.strava.cz.  

18. Úhrada stravného se provádí bankovním převodem. 

19. Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce 

dosáhnou. 

 

Za ŠJ: Jitka Gürthová         Za ZŠ: Pavel Markvart 

  vedoucí školní jídelny          ředitel školy 

 

Platnost: od 4. 9. 2017 
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