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Vnitřní řád školní jídelny                                          

1. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka školy dle daného rozpisu. 
2. Výdej obědů žákům je dán rozpisem dle aktuálního rozvrhu hodin, případně po vzájemné 
dohodě vedení školní jídelny s vedením školy. Obvyklá doba výdeje obědů je od 11:40 do 12:50 
hod. Při akcích školy lze dobu výdeje stanovit i jinak. Strava se mimo jídelnu nevydává. Výjimku 
povolí vedoucí školní jídelny pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho 
nemoci, a pokud již nelze stravu odhlásit. 

3. Výdej obědů cizím strávníkům se uskutečňuje v době od 11:25 do 11:40 hod. do jídlonosičů. 
Přistavení jídlonosičů do školní jídelny je možné od 7:00 hod. Strava se v jídelně nevydává. 
Výjimku povolí vedoucí školní jídelny pouze v případě, je-li jídelna volná z důvodu prázdnin nebo 
akce školy. 

4. Přihlášení strávníka se uskuteční na základě vyplněného tiskopisu přihlášky. Přihlášení obědu 
po předcházející odhlášce /z důvodu nemoci – nepřítomnosti/ je nutné učinit den předem, 
nejpozději do 15:00 hod. 

5. Odhlášení obědu zajišťuje strávník nebo zákonný zástupce dítěte při plánované – známé 
nepřítomnosti den předem, nejpozději do 15:00 hod. osobně nebo telefonicky u vedoucí školní 
jídelny. V případě celodenních akcí odhlásí ředitel školy oběd žákům hromadně. Strávníci jsou o 
těchto skutečnostech předem informováni.  

6. Placení stravného za uplynulý měsíc se provádí v hotovosti u vedoucí školní jídelny proti 
dokladu o vyúčtování vždy v 1. až 3. pracovní den následného měsíce. Strávník platí stravné ve 
výši skutečného množství odebraných obědů dle stanoveného ceníku. Pokud stravné nebude 
řádně a včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování dále poskytovat. 

7. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, v základní škole, v mateřské škole 
a na webu školy / www.skolacitonice.cz /v sekci Jídelníček. 
Vedoucí jídelny si vyhrazuje možnost změny jídelníčku v případě neočekávané skutečnosti. 

8. Hygienické zásady, bezpečnostní a požární zásady, čistotu, pořádek, klid i kulturu stravování 
jsou povinni dodržovat všichni strávníci bez rozdílu. 

9. Seznámení se s provozním řádem je povinností každého strávníka. Provozní řád je vyvěšen ve 
školní jídelně, v základní škole, v mateřské škole a na webu školy v sekci Dokumenty. 

10. Úřední hodiny vedoucí stravování od 14:30 do 15:30 hod. 

11. Kontakty na vedoucí stravování: sj.citonice@centrum.cz; Tel.: 515 550 660, 774 952 917 

12. Platnost provozního řádu od 1. 3. 2018.  
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