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1. Všichni strávníci mají právo v klidu a pohodě se najíst. Proto také sami přispívají k 

vytvoření příjemné atmosféry a pohody ve školní jídelně. 
2. Vstup do školní jídelny navazuje na začátek a konec výdeje pokrmů, tj. od 11.30 

hodin do 14.45 hodin.  
3. Do školní jídelny nesmějí vstupovat žáci či jiné osoby, které se ve školní jídelně 

nestravují. 
4. Žáci do školní jídelny nenosí aktovky, odkládají je v šatně. Cizí strávníci odkládají 

aktovky a oděvy na věšáku přímo v jídelně. Během jídla si monitorují svoje odložené 
věci.  

5. Všichni strávníci jsou povinni plně respektovat pokyny osob pověřených 
dozorem a všech pracovnic školní jídelny. Cizí strávníci jsou povinni na vyžádání 
pedagogického dozoru nebo pracovnice jídelny prokázat svoji totožnost. 

6. Nápoje jsou součástí zaplaceného oběda, strávníci je konzumují pouze v době oběda. 
7. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a 

společenskými pravidly stolování. Při jídle omezí strávníci hlasité a nepřiměřené 
projevy. Strávník odnáší své nádobí a příbory na určené místo. Své místo u stolu 
opouští čisté. 

8. Strávníci se chovají tak, aby nepoškozovali zařízení a vybavení školní jídelny. 
Nepohazují zbytky jídel a obaly od nápojů a dezertů ani v jídelně či po chodbách, v 
areálu školy ani v okolí školy. 

9. Pro výdej stravy strávník přiloží čip k čtecímu zařízení. Bez elektronického záznamu 
nemůže být strava vydána. Pokud strávník zapomene čip, požádá o náhradní stravenku 
v kanceláři školní jídelny. Možné pokusy o podvodnou manipulaci budou posuzovány 
jako porušení školního řádu. V odůvodněných případech může být strávník vyloučen 
ze stravování. 

10. Žáci dodržují kázeň při čekání na výdej oběda. Předbíhání, či dokonce šikana 
mladších a slabších je nepřípustná, totéž platí o všech dalších projevech nekázně. 

11. V odůvodněných a závažných případech může být strávníkovi strava vydána 
přednostně; situaci posoudí pedagogický pracovník. 

12. Strávník má právo obracet se se stížnostmi, připomínkami, podněty či jinými 
oprávněnými postřehy na vedoucí školní jídelny, na členy stravovací komise, členy 
žákovské a studentské samosprávy. 

13. Strávník může požádat o zvýšený příděl příloh a salátů, rozhoduje o tom pracovnice 
ŠJ. 
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14. V prostorách před školní jídelnou jsou zveřejňovány další aktuální informace 
k provozu školní jídelny. 

15. Na řád školní jídelny navazují pokyny ke školnímu stravování, které dostává každý 
strávník při přihlášce na obědy. 

16. Cizím strávníkům je zakázáno kouřit v blízkém okolí školy, které je součástí pozemku 
školy (do 10m od budovy). 

17. V případě nedodržení výše uvedených zásad může být strávník ze stravování 
vyloučen. 

18. Pokrmy v jídelně určeny k přímé spotřebě. 
19. Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. §2, odst.7 strávníci musí zkonzumovat jídla výhradně 

ve školní jídelně. Vynášení jídel, i jejich zbytků, ze ŠJ je zakázáno. 
20. Školní jídelna poskytuje nadstandardně výběr ze dvou druhů jídel. Přesto ale musí být 

dle vyhlášky č.107/2005 Sb. § 2, odst. 6 dodrženo plnění výživových norem. 
V některých případech proto musí být jídla podobná. 

 
 
 
V Prostějově dne 28. 8. 2018 
       RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy 


