
 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení 

a mateřská škola logopedická 
Schola Viva, o.p.s. 

Erbenova 16, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 153, tel./fax: 583 217 488, 
e-mail: viva@schola-viva.cz, http://www.schola-viva.cz 

Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46. 
 
Řád školní jídelny 
Č.j. Ř-ŘŠJ-1/2021 
Vypracoval: Dana Fabianová 
Schválil: Mgr. Miroslav Haltmar,MBA,MSc. 
Na provozní poradě projednáno dne 31. 8. 2021 
Seznámení s vydáním směrnice dne 31. 8. 2021 
Směrnice vyhlášena dne 31. 8. 2021 
Směrnice nabývá platnosti dne 31. 8. 2021 
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 
Směrnice zrušuje směrnici ze dne 1. 9. 2020 
 

Provozní řád školní jídelny 
 
 
Úvodní ustanovení 
 Řád školní jídelny je součást organizačního řádu školy. 
 
Všeobecná ustanovení: 
 

- řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní  jídelny 
určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. 

- školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 12:00 do 14:00 hod. 
- dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy 
- rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně 
- do jídelny doprovází děti vyučující učitel poslední hodiny 
- aktovku si děti odkládají do určené šatny 
- dozor dbá, aby se děti chovaly slušně, vzájemně se nepředbíhaly 
- pracovníci vykonávající dohled vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a 

kulturních stravovacích návyků. 

 
Dozírající pracovníci: 

- regulují osvětlení a větrání 
- sledují odevzdání nádobí strávníky na určené místo, roztřídění nádobí 
- běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně  stolů a 

podlahy znečištěných jídlem. 
- v  případě rozbití nádobí nebo polití podlahy zajistí dozor bezpečnost dětí tak, aby na 

znečištěné místo nevstupovaly a okamžitě zajistí odstranění. 



- strávníkům je vydáván celý oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci 
celého vydaného jídla a vracení k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, 
strávníci je neodnášejí z místnosti.  

 
 
Zvýšená hygienická opatření v době COVID – 19.  
 
Žáci přicházejí do jídelny společně s učitelkou  

- po jednotlivých třídách 
- na sociálních zařízeních si všichni žáci umyjí ruce 
- těsně před vstupem do jídelny - žáci i dospělí si vydezinfikují ruce 
- žáci i dospělí si odebírají stravu – příbory jsou hygienicky baleny do ubrousků (celá sada) 
- pití dětem nalévá určený pedagogický dozor – děti se nemohou obsluhovat samy 
- po obědě vycházejí žáci směrem do koridoru, aby se zamezilo styku jednotlivých tříd ve 

vstupní chodbě. 

 
 
Správce jídelny: Dana Fabianová 
                           Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSc. 
                                  ředitel školy  
 
 
 
V Šumperku 1. 9. 2021 


