
 

Řád školní jídelny-výdejny 
 

 Školní jídelna-výdejna je v provozu v pracovní dny od 11.40 do 14.00 hod. 

 Žáci mají právo denně odebrat oběd. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní 

jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče. 

 Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá v době od 12.00 do 12.30 hod. 

 Oběd lze odhlásit na ZŠ, Brno, Herčíkova 19 den předem do 12.00 hod. tel. na čísle: 541 212 754 nebo 

na www.strava.cz. 

 Dozory po dobu výdeje zajišťují pedagogičtí pracovníci nebo pomocnice v kuchyni ZŠ Staňkova 14. Rozvrh 

dozorů je vyvěšen v jídelně.  

 Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. 

 Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru. 

 Dozírající pracovníci sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli 

a koření atd.), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci 

a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí 

lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy atd.), a výsledek opět zapsat do provozní knihy. 

 Dozírající pracovníci sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy 

upozorní vedení školy, které s pomocnicemi v kuchyni projedná nápravu, 

 sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich 

čistota, pokrývky hlavy, rukavice apod., 

 zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny, 

 sledují dodržování jídelníčku, 

 sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců, 

 regulují osvětlení a větrání, 

 sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. 

provádí personál stravovacího zařízení. 

 Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy 

znečištěných jídlem. 

 Úklid po skončení provozní doby zajišťuje základní škola.  

 Vedoucí stravovacího zařízení ZŠ Herčíkova 19 jako samostatného právního subjektu - dovoz jídla - vydává 

soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, jídla při onemocnění žáků, 

způsob placení. Pokyny jsou vyvěšeny ve vestibulu základní školy tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří 

nevstupují do školní jídelny. 

 Škola vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně na období nejméně týden předem. Je zpřístupněn i na webových 

stránkách školy www.zsstankova.eu. 

 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého 

vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí 

z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, 

pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách. 

 Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem 

stravovacího zařízení, zejména: 

 zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění, 

 zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo 

s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní 

nezávadnosti, 

 průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem, 

 udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, 

 pečují 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. Nehty na rukou musí být krátce 

přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté, 

 nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění 

a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu a při přechodu 

z nečisté na čistou část provozu a také naopak, 

 používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbají na to, aby kapénky slin a hlenu 

se nedostaly na poživatiny, 

 případné pochybnosti konzultuje ředitelka školy s pomocnicemi v kuchyni a orgány ochrany veřejného 

zdraví (hygienické stanice). 

 K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna před vstupem do jídelny. Škola neručí strávníkům 

za cennosti v prostorách šatny a jídelny odložené. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe. 
 

 
 

 

      V Brně dne 1. 9. 2019                                Mgr. Jana Hlaváčková 

                                         ředitelka školy 


