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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
č.j.: 2017šj05

Ve Skutči dne 1. 8. 2017
__________________________________________________________________________

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní
jídelny určené ke stravování žáků školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Suverénního
řádu maltézských rytířů (dále ŠPO), event. žáků ostatních škol ve městě Skutči, kteří se
přihlásili ke školnímu stravování v této školní jídelně (dále jen strávníci).
1. Práva a povinnosti strávníků
Strávníci mají právo:
a) na poskytnutí teplého oběda podle zásad zdravé výživy ve všech dnech, kdy se účastní
školního vyučování
b) na poskytnutí nápoje v době konzumace této stravy
c) na plnění podle odst. a) v první den neplánované nepřítomnosti ve škole
d) na informace týkající se složení stravy a technologie zpracování, jakož i všech
podrobností výdeje stravy
e) na čisté a estetické prostředí při školním stravování
f) na ochranu před šikanováním a dalším fyzickým, psychickým nebo sexuálním násilím.
Při jakémkoli podezření na tyto jevy se strávníci mohou obrátit na pracovníky školní
jídelny nebo pedagogický dozor v jídelně.
g) vyjadřovat se ke všem podstatným skutečnostem týkajícím se stravování ve školní
jídelně
Strávníci jsou povinni:
a) řádně se přihlásit k odběru stravy ve školní jídelně vyplněním přihlášky, kterou jim před
začátkem stravování vydá vedoucí školní jídelny
b) do jídelny docházet v době, která je pro výdej dané skupiny strávníků určena (výjimky
povoluje vedoucí školní jídelny)
c) oznamovat vedoucí školní jídelny předem známou nepřítomnost ve škole či alespoň
1 den předem se řádně odhlásit se z odběru stravy
d) k odběru a konzumaci součástí oběda používat jen nádobí k tomu jídelnou určené
e) stravu konzumovat v prostoru jídelny k tomu určenému, neodnášet nádobí ani stravu
mimo určený prostor
f) použité nádobí odkládat na místě k tomu určenému
g) hlásit všechny způsobené či zjištěné škody na majetku ŠPO ve školní jídelně buď
pedagogickému dozoru, nebo vedoucí školní jídelny
h) dodržovat pravidla BOZ a požární ochrany
Zletilí strávníci a zákonní zástupci nezletilých strávníků
jsou povinni řádně a včas uhradit odebranou stravu podle pokynů vydaných
vedoucí školní jídelny, které jsou vyvěšeny v místnosti odběru stravy.

Strávníkům je zakázáno:
a) vstupovat do prostor školní jídelny pod vlivem návykových látek, donášet je do školní
jídelny nebo je do těchto prostor přinášet
b) omezovat ostatní strávníky svým chováním, včetně používání mobilních telefonů
c) pobývat v prostorách školní jídelny mimo konzumaci stravy
2.

Provoz a vnitřní režim školní jídelny
a) doba výdeje oběda pro žáky střední školy je stanovena na dobu poledních přestávek
jednotlivých tříd, event. na dobu po skončení dopoledního vyučování, a to v rozmezí
11.30 – 13:30 hodin
b) žáci jiných škol v městě Skutči docházejí do školní jídelny podle podmínek, které jsou
součástí dohody právnických osob, které vykovávají činnost těchto škol s ŠPO. Řídí se
pokyny svého pedagogického dozoru, příp. pedagogického dozoru školní jídelny.
c) součástí Vnitřního řádu školní jídelny jsou podmínky pro stravování, ty jsou
pravidelně aktualizovány (samostatná příloha)

3.

Podmínky zajištění BOZ a ochrana před sociálně patologickými jevy a dalšími
negativními projevy
a) ŠPO odpovídá za úrazy vzniklé v souvislosti se stravováním žáků, pokud tito dodržují
pravidla tohoto řádu. Každý úraz či poranění je strávník povinen neprodleně hlásit
pedagogickému dozoru nebo pracovníkům jídelny. Ti jsou povinni zajistit první
pomoc, v případě nutnosti přivolat odbornou zdravotnickou pomoc, informovat vedení
ŠPO, zákonné zástupce nezletilého strávníka a provést zápis do knihy úrazů, která je
uložena v kanceláři ŠPO
b) setká-li se strávník s jakýmikoli projevy šikany, diskriminace, nepřátelství či násilí,
hlásí je okamžitě pedagogickému dozoru či v případě potřeby kterémukoliv
pracovníku jídelny. Napadený strávník má právo na okamžitou pomoc a na ochranu
všemi přítomnými pracovníky
c) ve školní jídelně je zakázána jakákoli propagace hnutí směřující k potlačování
lidských práv či k rasové či jiné nesnášenlivosti

4.

Podmínky pro zacházení s majetkem ŠPO
a) strávníci mají právo využívat zařízení jídelny, přitom se řídí pokyny oprávněných
zaměstnanců ŠPO a pedagogického dozoru
b) je zakázáno jakékoli poškozování majetku ŠPO ve školní jídelně, jakákoli
neoprávněná manipulace se zařízením jídelny
c) každý, kdo zjistí jakékoli poškození majetku ŠPO, je tuto skutečnost povinen bez
zbytečného odkladu nahlásit pedagogickému dozoru či pracovníkům jídelny
d) při zjištění úmyslného či nedbalostního poškození majetku ŠPO je viník nebo jeho
zákonný zástupce povinen buď uvést majetek bez zbytečného odkladu na vlastní
náklady do původního stavu, nebo uhradit ŠPO náklady na jeho opravu
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