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Řád školní jídelny
pro žáky ZŠ Lobkovicovo
Školní jídelna vydává obědy žákům od 12.00 do 14.00 hodin.
Pro stravování je zaveden výdej a objednávání jídla na čipy. Čip je žákům vydán za poplatek
150,- Kč při přihlášení ke stravování u vedoucí školní jídelny. Při odhlášení ze stravování a vrácení
čipu je žáku finanční částka vrácena.
Další informace o stravování jsou vydávány vždy pro příslušný školní rok (Informace pro
rodiče žáků ZŠ)
Chování žáků ve ŠJ
 Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, vyzvednou po poslední vyučovací hodině své věci
z šatních skříněk a bez zbytečného zdržování odcházejí spořádaně do jídelny.
 V této době je zajištěn dozor na chodbách.
 Žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu vychovatelek.
 Před příchodem na oběd si žáci odloží v šatně před školní jídelnou svrchní oděv a tašku se
školními potřebami.
 V šatně si nenechávají mobilní telefony, cennější věci ani peníze.
 Při čekání na oběd nepředbíhají, vyčkají v klidu, až jim bude jídlo vydáno.
 Před vydáním jídla použijí žáci čip, stejně tak pro objednávání jídla.
 Ve školní jídelně se žáci chovají slušně a dodržují pravidla kulturního stolování, chovají se
tiše a ukázněně.
 Žáci vždy dbají pokynů dohlížejících učitelů, vychovatelek a provozního personálu školní
kuchyně.
 Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten ani jiných prostor školy či ven ze školy.
 Po skončení oběda zastrčí žáci židle, odnesou použité nádobí a odchází z jídelny.
 Do jídelny se již nevracejí. V šatně se obléknou a urychleně a v tichosti opustí budovu.
Při nevhodném chování může být žák ze školní jídelny vykázán. V opakovaných případech může
být dočasně nebo trvale vyloučen ze stravování.
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