
 
ŠKOLNÍ   STRAVOVÁNÍ  -  PRAVIDLA 

zajištění bezpečnosti, kázně, hygienických  
a kulturních stravovacích návyků 

 
Dodržuj tato základní společenská pravidla: 

 
 * Vstoupil jsi – pozdrav 
 * Odcházíš – rozluč se                                             
 * Chceš-li něco – řekni prosím  
 * Dostaneš-li něco – poděkuj 
 
Tvá práva:  

Máš právo na informace týkající se školního stavování. Přečti si jídelníček. 

Máš právo vznášet připomínky k nedostatkům stravy – u paní učitelky – slušnou formou. 

Máš právo na ochranu přej jakoukoli formou diskriminace,  

před fyzickým nebo psychickým násilím. 

Máš právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve zdravém prostředí. 

 

Tvé povinnosti:  

                             Do jídelny vstupuj pomalu a ukázněně. 

Pozdrav.  

Připrav si své místo – ubrousek, příbor, pití, talíř na polévku. 

Tiše čekej, paní kuchařce poděkuj za nalití polévky. 

Popřejte si u stolu. 

Případný zbytek polévky vyškrab dohodnutým způsobem,  

prázdný talíř polož na dohodnuté místo. 

K odebrání druhého jídla se řadíš do zástupu u výdejního stolu – v pořadí v jakém jste přišli, 

nepředbíháš, chováš se ukázněně, nestrkáš se, nemluvíš hlasitě ani nepokřikuješ. 

Bude Ti vydán kompletní oběd včetně všech příloh. 

Při jídle se chováš ohleduplně, v souladu s hygienickými  

a společenskými pravidly při stolování. 

Můžeš si přidat. Paní kuchařka posoudí – co a kolik Ti přidat může. 

Mimořádný úklid jídelny během jídla (rozbité nádobí, rozlité pití apod.) zajišťuješ 

sám, pomůže Ti paní učitelka, případně paní kuchařka.   

Případný zbytek jídla vyškrab dohodnutým způsobem, prázdný talíř, příbor a skleničku polož 

na dohodnuté místo. 

Po jídle si prohlédni své místo, ukliď ho podle svých schopností a dovedností. 



 

 

          Tiše zastrč židli a řaď se podle pokynu paní učitelky. 

            Poděkuj za jídlo, rozluč se s paní kuchařkou. 

                Pomalu a tiše odcházíš do třídy. 

 

Při stravování ve škole žáci respektují paní učitelku, která vykonává dohled a paní 

kuchařku. Všechny pracovnice dbají na bezpečnost stravujících se žáků.  

Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání 

mají na paměti nebezpečí úrazu. 

Každý úraz, poranění, nehodu nebo nevolnost žáci okamžitě oznámí paní učitelce.  

 

 

 

 

 


