
  

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Jídelna je určena registrovaným strávníkům ke konzumaci objednaného oběda.  

Každý registrovaný strávník je povinen nosit s sebou na obědy ČIP/ISIC kartu 

 Do jídelny je zakázán vstup  cizím osobám a osobám, které nejsou registrovanými strávníky. 

 Povinností každého strávníka je nosit vlastní ČIP/ISIC kartu a zároveň z toho vyplývá jeho odpovědnost za 
ztrátu. 

Množství nápojů a doplňků k obědu (1ks/dítě) je neomezené, avšak pouze do vyčerpání normovaných surovin. 

 

Ve školní jídelně se každý strávník chová v souladu se společenskými pravidly. 

Po ukončení konzumace oběda je každý strávník povinen odnést svůj podnos s použitým inventářem na místo 
k tomu určeného a u stolu po sobě zanechat pořádek. Jestliže tak neučiní, bude dozorujícím pracovníkem jídelny 
nebo školy vrácen a jídelnu opustí až po zjednání nápravy. 

Ze školní jídelny je zakázáno vynášet příbory, talíře, skleničky a jiný majetek jídelny. 

-Čipem strávník objednává a odhlašuje obědy nejpozději pak den předem do 14,00hod. 
-Volí si druh jídla nejpozději den dopředu.  

-Čipem se prokazuje u výdeje obědů. 
-Pokud strávník nemá oběd objednaný, není možno mu ho vydat. Může ale po výdejích ve 13,45hodin přijít do 
jídelny a v případě, že budeme ještě obědy disponovat, bude mu oběd poskytnut a odečten z jeho finančního 
kreditu. 

Zákaz focení 
Ve školní jídelně je přísně zakázáno fotografovat nebo pořizovat obrazové či zvukové záznamy. Pořizovat fotografie, 
nebo zvukové záznamy  je možná pouze se souhlasem ředitele organizace. 

V PROSTORU ŠJ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ !!!!!! 

Ochrana osobních údajů 
Všechna osobní data uvedená v přihlášce ke stravování jsou využita pouze k potřebám školní jídelny. Osobní data jsou 
uchovávána v souladu s platnou legislativou. 

Provozní řád školní jídelny je závazný pro všechny zúčastněné. Originál provozního řádu je uložen ve složce vnitřních 
předpisů jídelny v kanceláři ŠJ. Zde je možné požádat o jeho kopii. Kopie je vyvěšena v prostorách jídelny a na 
webových stránkách školní jídelny. 

 

Jiří Bílek 

Ředitel ŠJ 

 

 


