
Řád Školní výdejny Základní školy Charlotty Masarykové, 

Praha 5 – Velká Chuchle 
 

Č.j.: 241/2018 

 

Školní výdejna poskytuje ve své nabídce služby strávníkům – žákům, pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům, cizím strávníkům. 

Organizace provozu 

1. Přihlašování, odhlašování a placení obědů pro 1. St. a dospělé se řídí Informacemi o 

podmínkách poskytování stravovacích služeb během rekonstrukce školní kuchyně a školní 

jídelny vydanými Školní jídelnou Radotín. Pro žáky 2. st. platí Informace k přihlašování 

obědů pro žáky 2. stupně ve školním roce 2018/2019 vydané Základní školou Charlotty 

Masarykové. 

2. Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá v době od 11.40 do 14.15. 

      Pro cizí strávníky v době od 11.00 do 11.15. 

3. Do školní výdejny přicházejí žáci vždy v doprovodu pedagogického pracovníka postupně 

po skončení vyučování, žáci školní družiny pod vedením vychovatelek, v případě 

odpoledního vyučování se do hlavní budovy školy vracejí žáci též v doprovodu pedagoga. 

4. Do jídelny přicházejí žáci vždy přes šatnu, kde odkládají školní tašky a svrchní oděv. 

5.  V jídelně vykonává dozor školní asistentka, která dohlédne na chování žáků ve školní 

výdejně a v šatně. 

6. Pedagogický pracovník zkontroluje podle seznamu strávníků dané třídy, zda mají všichni 

žáci zaplacený oběd. Zkontrolují i kategorii strávníka a výběr jídla. 

7.  Použité nádobí odkládají strávníci na určené místo. Není dovoleno vynášet jídlo mimo 

školní jídelnu. 

8. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků a personálu školní 

výdejny, chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými 

pravidly při stolování.  

9. Mimořádný úklid během výdejní doby zajišťuje kuchařka. 

10. Pravidla úklidu a dezinfekce ve školní výdejně jsou součástí sanitačního řádu. 

11. Při nevolnosti, úrazu, nebo jiné závažné události jsou strávníci povinni ihned tuto 

skutečnost nahlásit dohlížejícímu pedagogovi, případně kuchařce. 

12. S případnými dotazy ke školnímu stravování se strávníci obracejí na paní kuchařky nebo 

přímo na ředitele Školní jídelny Radotín, a pokud se dotaz týká stravování žáků 2. stupně, 

na ředitelku Mgr. Elišku Jančíkovou. 

13. Jídelní lístek je vyvěšen ve školní výdejně, na webových stránkách Školní jídelny Radotín 

a Základní školy Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy. 

14. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě a školní výdejna zodpovídá 

za kvalitu a nezávadnost jídla do doby naplnění do přepravních nádob.  

15. Pracovní doba školní výdejny od 9.30 hod. – 15.30 hodin. 



16. Během školních prázdnin a ve dnech ředitelského volna je provoz přerušen. 

 

 

V Praze dne   29.8.2018                                                               Mgr. Eliška Jančíková 

                                                                                                              ředitelka školy 

 


