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I. Žák – strávník při vstupu do jídelny dodržuje rozestup minimálně 2 m.
 u dveří při vstupu do jídelny použije dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou Anti-COVID tak, že 

si přípravek nastříká na ruce a následně rozetře po celých rukou a zápěstí, 
 rozestupy mezi jednotlivými stoly musí být 1,5 metru a u stolu max. 4 osoby
 žák – strávník si vyzvedne tác, na který dostane talíř s polévkou a talíř s hlavním chodem u výdejního 

pultu po přiložení čipu ke čtečce,
 ovoce, dezert, moučník, salát apod. obdrží od paní kuchařky, pokud je ten den v nabídce, také 

u výdejního pultu,
 pití dostane u nápojového stojanu od pracovnice ŠJ, která mu natočí požadovaný druh,
 po konzumaci oběda odnese tác k pultu pro použité nádobí, odloží z tácu použité nádobí dle zvyku 

a dodržuje rozestup 2m,
 celá skupina odchází najednou z jídelny tak, aby se nekřížila s další skupinou přicházející na oběd,
 obědy jsou pro 1. a 2. třídy automaticky přihlášené, pokud nebude zájem o odebrání oběda, každý 

strávník si musí oběd odhlásit sám,
 obědy můžou odebírat i děti, které mají distanční výuku, do přinesených jídlonosičů v čase k tomu 

určeném 12,30hod, do 13,30 hodin. Tito strávníci mají obědy odhlášené a musí si obědy, které chtějí 
odebírat sami přihlásit dle přihlašovacích podmínek nejdéle do 14 hodin den předem,

 ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy 
přítomní na pracovišti. Pro tyto strávníky platí, že obědy konzumují ve školní jídelně. ODNÁŠET OBĚD 
V JÍDLONOSIČI NELZE!

 žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby 
konzumace stravy.

II. Provoz školní jídelny
 výdej obědů začíná v 11,25 hod. první skupinou žáků – strávníků max. tolik strávníků, kolik je míst 

k sezení, ke každému stolu 4 strávníci
 další skupina  - max. tolik strávníků,  kolik je míst v jídelně, ke každému stolu 4 strávníci, přichází 

v 11,55hod,
 ostatní strávníci do jídlonosičů ve 12,30hod. do 13,30 hodin a to tak, že bude vpuštěno 10 strávníků 
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a potom, jak jeden opustí školní jídelnu, bude vpuštěn další. V jídelně musí být mezi strávníky rozestupy 
2 m od sebe. Každý strávník přiloží čip, otevře si jídlonosič , kuchařky mu nandají oběd a potom si zase 
každý strávník jídlonosič uzavře,

 pro obědy do jídlonosičů se bude vcházet zadním vchodem (schůdky k jídelně od tělocvičny)
 výdej končí v 13,30 hodin,
 po každé skupině uklízečka vydezinfikuje stoly, židle, výdejní pult, prostor pro použité nádobí, míchač 

nápojů, vypínače,
 v první den neplánované nepřítomnosti je možné oběd vyzvednou v čase 12,30 až 13,30 hod. zadním 

vchodem (schody od tělocvičny), který mu bude vydán po projetí čipem do jídlonosiče , který si otevřou 
sami a po nandání oběda i sami zavřou,

 kuchařky obědy vydávají v čistém pracovním oblečení, včetně pokrývky hlavy, ochranné roušky, 
ochranného štítu nebo ochranných brýlích, jednorázových rukavicích a jednorázové zástěře,

 rozpis podle tříd a časů vytvořený zástupci I. a II. stupně přiložen.

III. Zajištění bezpečnosti v jídelně
 dohled nad žáky zajišťuje třídní nebo zastupující učitel

IV. Vstup do prostor školní jídelny
 vstup do prostoru školní kuchyně a kanceláře školní jídelny je zakázán,
 v případě zapomenutí čipu si žák – strávník dojde do kanceláře školní  jídelny. Po zazvonění a  příchodu 

vedoucí nebo personálu kuchyně zůstane stát přede dveřmi, než mu bude předána kontrolní kartička 
na oběd,

 následuje dezinfekce zvonku, kliky.

V. Závodní stravování
 závodní stravování probíhá v čase jako výdej pro žáky a to 11,25hod. do 12,30 hodin,
 v případě že si zaměstnanec odnáší oběd domů, bude mu vydán na talíř a potom si ho předá do svých 

donesených nádob mimo výdejní pult.


