
Základní škola Tymákov 
 
 

PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY – VÝDEJNY 
 

a) Dovážení obědů (v termoportech) ze školní jídelny MŠ Tymákov do školní jídelny – 
výdejny ZŠ Tymákov zajišťuje obec Tymákov svým pracovníkem. Ten termoporty  předá 
kuchařce ŠJ – výdejny ZŠ Tymákov, která má v pracovní náplni veškeré práce spojené 
s výdejem obědů. 

b) Obědy se vydávají ve ŠJ – výdejně ZŠ Tymákov v době školního vyučování po čtvrté a páté 
vyučovací hodině, tj. od 11,40 do 12,55 hodin. 

c) Obědy se přihlašují a odhlašují ve školní jídelně MŠ Tymákov osobně nebo  telefonicky  
377 963 878 (pevná linka) den předem do 14,00 hodin, nebo tentýž den do 8,00 hodin. 
Hromadné odhlášky (plánované sportovní a jiné akce) je nutné oznámit týden dopředu. 

d) Nárok na oběd nemá strávník v době školních prázdnin, v době, kdy není školní vyučování 
a po dobu nemoci. Pouze první den nemoci si lze neodhlášený oběd pro dítě vyzvednout 
ze ŠJ – výdejny ZŠ Tymákov v době od 12,00 do 12,30. 

e) Dozor ve ŠJ – výdejně ZŠ Tymákov je zajišťován pedagogy ZŠ Tymákov podle zvláštního 
rozvrhu dozorů. 

f) Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagoga, který vykonává dozor. Strávníci jsou 
povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými 
pravidly při stolování, dodržovat bezpečnostní předpisy. 

g) Pedagog, který učí ve třídě poslední hodinu před odchodem žáků na oběd, dohlédne na 
umytí rukou před obědem. Strávníci se řadí před chodbou do ŠJ – výdejny a vyčkají 
pokynu dozoru ke vstupu do jídelny. Prostření stolů zajišťuje kuchařka bezprostředně 
před vstupem strávníků do jídelny, polévku nalévají z nerezové termomísy dozírající 
učitelky. Po polévce strávníci chodí k výdejnímu okénku pro hlavní jídlo. Mohou si sami 
určit množství přílohy. Nápoje si nalévají během oběda sami. Mohou si dojít k výdejnímu 
okénku pro přídavek stravy. Do přípravny obědů nemají přístup.  Použité nádobí 
odkládají na vyhrazené místo.   

h) Mimořádný úklid během výdejní doby (rozlité jídlo, rozbité nádobí) zajišťuje dozírající 
pedagog. 

i) Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozírajícímu pedagogovi. 
j) Problémy nebo připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady strávník hlásí 

ředitelce ZŠ Tymákov. 
k) Rodiče strávníků mají možnost podávat připomínky ke stravování týkající se výdeje jídla u 

ředitelky ZŠ Tymákov, připomínky ke stravování týkající se jídelníčku přímo ve školní 
jídelně MŠ Tymákov – u vedoucí ŠJ nebo u ředitelky MŠ. 

l) S jídelním lístkem se strávníci i rodiče mají možnost seznámit na nástěnce ŠJ – výdejny ZŠ 
Tymákov a na webových stránkách školy. 
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