
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Součást Školního řádu středních škol školského komplexu na Mendlově náměstí 

I, Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. 
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, š. p. o. 

Platné v areálu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně na Veveří 331/95 (Brno) 

Pro vnitřní řád školní jídelny platí stejná ustanovení jako ve Školním řádu středních škol školského 
komplexu na Mendlově náměstí. Podrobnosti, odchylky nebo specifika platná pro školní jídelnu 
v budově na Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně na Veveří 331/95 (Brno). 

REŽIM VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ V JÍDELNĚ 

• Doba vydávání obědů je od 11.00 do 13.40 hod. 
• Žáci se stravují dle rozpisu, který se jim zobrazuje v rozvrhu v ŠOL a který je vyvěšen v jídelně.
Změny z výše uvedeného režimu jsou vyhrazeny (jedná se zejména o případy s organizací školních akcí). 
O změnách rozhoduje pověřený zástupce ředitelky školy. 

POVINNOSTI ŽÁKŮ V JÍDELNĚ 

• Do jídelny vstupují jen žáci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si 
odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.

• Ve školní jídelně žáci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny,
řídí se pokyny pedagogických pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled. Taktéž před jídelnou
se stravující žáci řídí pokyny dozoru. 

• Žáci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného 
u okénka pro vracení nádobí. 

• Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly 
způsobit nebezpečí pádu. Jídla se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

• Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně a žáci je proto neodnášejí z místnosti. Taktéž žáci 
nepřenáší jídlo mezi jídelnami.

• Žáci nesmí vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, 
sklenice, židle apod. 

• Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim 
bude podána jako posledním. 

• Problémy nebo své připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady žák hlásí vedoucí
jídelny nebo příslušnému dozoru. 

• Ihned po obědě žák opouští jídelnu.

POVINNOSTI DOZORU V JÍDELNĚ 

• Dozor dohlíží na pořádek v jídelně.
• Dozor ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelen.
• Dozor sleduje stolování žáků, dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování zásad hygieny. 
• Dozor zamezí vynášení jídla, pití a nádobí z jídelny.
• Dozor sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí do odkladního stojanu.
• Dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků. 
• Dozor je povinen okamžitě řešit prohřešky žáků v jídelně, v případě vážnějšího nebo opakovaného

prohřešku žáka má právo navrhnout třídnímu učiteli kázeňské opatření.
• Dozor informuje o problémech v jídelně příslušného ZŘŠ. 
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Mgr. Vladimíra Dolenská 
ředitelka školy 

Platné od 1. 9. 2022 





VÝJIMKY Z ROZVRHU A ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY -TĚLESNÁ VÝCHOVA 

PONDĚLÍ 

3. ročníky (3. AM, SP AN, SP BN)- skupina basketbal/ volejbal: max. 15 žáků 
Oběd: 11:30 - 11:40 (přestávka po 4. VH} v jídelně 2

ÚTERÝ 

3. ročníky (3. BM, 3. AN, V. AM)- skupina basketbal/ volejbal: max. 15 žáků 
Oběd: 11:30 - 11:40 (přestávka po 4. VH) v jídelně 2

STŘEDA 

PAN - plavání 
Oběd: 11:25 - 11:40 - žáky odvádí vyučující 4. VH a zároveň má dozor v jídelně 2 
Odchod na plavání: 12:20 (z S. VH) - žáky vyzvedává vyučující TV 

4. ročníky - skupina basketbal/volejbal (MIK}+ skupina plavání (KOZ} 
Oběd: 11:30 -11:40 (přestávka po 4. VH} v jídelně 2

ČTVRTEK 

PAM - plavání 
Oběd: 11:25 - 11:40 - žáky odvádí vyučující 4. VH a zároveň má dozor v jídelně 2 
Odchod na plavání: 12:20 (z S. VH} - žáky vyzvedává vyučující TV 

2. ročníky (2. AM, SX AN, SX BN) - skupina basketbal/ volejbal: max. 15 žáků 
Oběd: 11:30-11:40 (přestávka po 4. VH} v jídelně 2

PÁTEK 

2. ročníky (2. BM, 2. AN) - skupina basketbal/ volejbal: max. 15 žáků 
Oběd: 11:30 - 11:40 (přestávka po 4. VH} v jídelně 2

1.9.2022 

'p . 't- -- / 
� c � °'5Jy_j}_()  
Mgr. Kateřina Kozl VPK TV) 




