
PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠK. ROKU 

2019/2020 

Školní jídelna bude od 25. 5. 2020 fungovat v neomezeném provozu – stravování dětí MŠ, 

žáků ZŠ, zaměstnanců školy a veřejnosti. 

Pro provoz jsou stanovena tato mimořádná hygienická opatření a doporučení: 

Kuchyně – zaměstnanci ŠJ: 

Přejímka zboží  

- Zboží se bude přebírat u vchodu do budovy, do provozu školní jídelny nesmí 

vstupovat nepovolané osoby. 

- Při přejímce zboží a uskladnění používat jiný oděv než v kuchyni a jídelně, dále 

gumové rukavice, roušky. 

- Obaly od potravin (přepravky, kartony) neskladovat v prostoru školní jídelny, ihned 

likvidace. 

- Po přejímce a uskladnění odložit použitý oděv na určené místo, použité jednorázové 

rukavice vyhodit do igelitového uzavíratelného sáčku, kam vyhazujeme i jednorázové 

roušky a často vynášet mimo prostory jídelny. 

- Nutné časté mytí rukou dle návodu hygieniků (mýdlem po dobu alespoň 30 sekund), 

často používat vhodnou dezinfekci. 

- Obléct jiný pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, roušku, rukavice – vše určené na 

přípravu pokrmů. 

- Stejné pokyny dodržovat i u vydávání potravin ze skladu do kuchyně. 

- V případě, že opouštíte kuchyň, při návratu opět umýt a zdezinfikovat ruce. 

Zaměstnanci školní jídelny 

- Bezvadný zdravotní stav bez zvýšené teploty – pravidelně kontrolovat, 

- Neshlukovat se s ostatními zaměstnanci školy nebo školského zařízení. 

- Dbát na přísnou hygienu při přípravě pokrmů – důkladné mytí ovoce, zeleniny, masa, 

atd. 

dostatečně dlouhá tepelná úprava, uchování pokrmů ve správné teplotě, zachování 

teplotního řetězce. 

- Při výdeji čistý pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, gumové rukavice, roušky, 

používat náčiní. 

Stravování dětí MŠ 

- Bude probíhat výhradně v herně MŠ. 

- Počet dětí není omezen, nutné dbát na dostatečnou hygienu, děti si před každým 

jídlem umyjí ruce mýdlem. 



- Děti si nebudou samy nabírat jídlo, brát si ze společného talíře ovoce, zeleninu, 

nebudou si sami mazat chléb, pečivo, nalévat nápoje, brát ze společných nádob 

příbory apod. 

- Personál ŠJ neopustí prostor kuchyně, obsluhu dětí zajistí učitelky MŠ. 

- Každé dítě dostane svůj tácek, talířek s kompletní svačinou, oběd na talířích. Nutná 

úzká spolupráce kuchyně s učitelkami.  

- Zákaz nosit do MŠ jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky, 

nápoje apod. 

- V případě nemoci dítěte bude oběd vydán do vlastních jídlonosičů, které budou před 

výdejem vydezinfikovány. Nevpouštět rodiče a ostatní osoby do prostor školní 

jídelny, vydat u dveří MŠ (zajistí učitelky). 

- Stravné se bude hradit u dveří do kanceláře MŠ hotově za dodržování hygienických 

předpisů (rouška, dezinfekce rukou, vstup po jednom, dodržovat odstupy při čekání 

před budovou školy). 

Stravování žáků ZŠ 

- Žákům ZŠ ke stravování slouží prostor školní jídelny. 

- Strava bude vydávána od 12 do 12.30 h. 

- Před vstupem do jídelny si žáci důkladně umyjí a vydezinfikují ruce.  

- Žáci vstupují s rouškou, odkládají ji až při konzumaci. 

- Mezi strávníky budou dostatečné rozestupy (maximálně 2 žáci u stolu). 

- Žáky budou obsluhovat učitelky – oběd bude na tácu (polévka, hlavní jídlo, příbor, 

nápoj). 

- Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo pak v určeném čase. 

- V případě nemoci dítěte bude oběd vydán do vlastních jídlonosičů, které budou před 

výdejem vydezinfikovány. Nevpouštět rodiče a ostatní osoby do prostor školní 

jídelny, vydat u dveří ZŠ (zajistí učitelky). 

- Stravné se bude hradit u dveří do kanceláře MŠ hotově za dodržování hygienických 

předpisů (rouška, dezinfekce rukou, vstup po jednom, dodržovat odstupy při čekání 

před budovou školy). 

V Jetřichově 
14. 5. 2020 
 

Irena Ostradecká                                                                                        Mgr. Marie Hanzlíková  

     (vedoucí ŠJ)                                                                                                   (ředitelka školy)  


