
Slavnostní oběd 

 

     Poslední den ve škole roku 2022, čtvrtek 22. 12., byl pro sedmáky výjimečný. Čekala je 

organizace slavnostního obědu pro celou školu, což je téměř 600 dětí. Všichni žáci 7. ročníku 

se sešli spolu s třídními učitelkami, panem učitelem Vrobelem a vedoucí školní jídelny paní 

Foretovou ještě na začátku týdne, aby se domluvili, jak nachystat stoly v jídelně, jaké bude 

prostírání na stolech. Žáci se také rozdělili do skupin podle toho, kterou část jídelny budou 

mít na starosti. Pan učitel také připomněl vhodné oblečení na slavnostní oběd.  

     Ve čtvrtek 22.12. ráno proběhlo ranní setkávání, po kterém se sedmáci přesunuli do 

jídelny a školních družin. Bylo potřeba sestavit stoly a židle podle požadavků, přenést 

nadbytečné stoly a židle na chodbu a mohly se začít připravovat stoly na slavnostní oběd. 

Stoly byly nazdobeny vánočními ubrusy, talíři se zeleninou, cukrovím. Nachystány byly 

příbory, talíře na polévku a už se čekalo na první hosty.  

    První hosté slavnostního obědu přišli krátce po 11. hodině do školních družin. Obsluhující 

žáci měli předem vytvořený časový harmonogram obsazení jednotlivých jídelen. Polévka se 

podávala vývar s nudlemi, kterou sedmáci přinášeli a servírovali strávníkům z polévkových 

mís. Odnáší pak prázdné talíře a servírují hlavní jídlo. Kuřecí řízek s bramborovým salátem 

nebo bramborovou kaší, dle objednávek. „Číšníci“ a „servírky“ se starají také o pitný režim 

strávníků, v nabídce je džus nebo voda. Jakmile třída poobědvala, obsluha uklízí ze stolů 

použité nádobí, stoly utírá a prostírá pro další třídy. Uklízení a chystání se opakovalo 

několikrát, až před půl druhou zůstali v jídelně jen sedmáci. Tentokrát chystali stoly 

naposledy a to pro sebe. Všichni už měli velký hlad a také je bolely nohy.  

   Poslední společný oběd si třídy vychutnaly spolu třídními učitelkami a asistentkami. Ještě 

před odchodem domů bylo potřeba dát jídelnu do původního stavu. Uklidit i po sobě ze 

stolů, vrátit vystěhované stoly a židle z chodby zpátky.  

    Unavení, ale s dobrým pocitem odcházíme na vánoční prázdniny! Velké díky patří také 

vedoucí školní jídelny Marcele Foretové a všem paním kuchařkám a panu kuchaři za přípravu 

oběda a panu učiteli Vrobelovi za organizaci.  
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