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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 

Doplnění  o hygienické a provozní pokyny v době koronavirové infekce 

Provoz školního stravování v ZŠ 
Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. 
 
Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory! 
 
Personál připraví kompletní tácy. 
 
Děti se v rozestupech připraví před jídelnou, umyjí a vydezinfikují ruce. 
 
V rozestupech odeberou u okýnka připravený tác a odejdou na své vyhrazené místo 
 
Děti jsou podle skupin stanovené od začátku do konce tohoto mimořádného provozu.  
První den pedagogové zajistí rozsazení žáků u stolů s rozestupy a místo, které bude žákovi 
přiděleno, bude používat po celou dobu tohoto mimořádného stavu. 
Po konzumaci žáci jednotlivě odnesou tác na okénko a odloží i s nádobím. (nedojedené 
zbytky nechají na talířích), bez prodlení opustí jídelnu pod dozorem pedagoga. 
Rouška se odkládá (děti a pedagogové)pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do 
vlastního sáčku. 
 
Organizace času výdeje: 
 
11:10   4 + 5. Třída 
11:30   1.+3.  Třída 
12:00         2.Třída 
 
 
Vyzvedávání obědů první den nemoci se nebude praktikovat, nemocný se odhlásí 
nejpozději do 7:00 ráno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dezinfekce a hygiena 
 
 
Stolní nádobí stačí umývat běžným způsobem v myčkách při 60 stupních.  
 
Nástroje a plochy ve varně, pokud dezinfikujete, musíte opláchnout teplou vodou, nebo u 
bezoplachových dezinfekcí dle pokynů na výrobku. 
 
Po jednotlivých skupinách žáků dezinfikovat stoly a výdejní místa. 
 
K DEZINFEKCI JÍDELNÍCH STOLŮ POUŽÍVEJTE BEZOPLACHOVÉ ALKOHOLOVÉ DEZINFEKCE, 
URČENÉ PRO STRAVOVACÍ PROVOZY. 
 
–Pracovníci jídelen musí mít roušky během výdeje stravy a práci v jídelně  
 
–Roušky je možné kombinovat se štítem, roušku u výdeje vždy 
 
Pracovníci jídelen musí mít roušky během výdeje stravy a práci v jídelně. 

Další součástí oděvu pracovníků jídelny, jsou jednorázové rukavice a pokrývka hlavy. 

Použité jednorázové rukavice a další jednorázové pomůcky vyhazujte do igelitového pytle 
jako samostatný odpad. 
 
Při přejímce zboží od dodavatele vždy použít jednorázové rukavice.  
 
Várnice z MŠ ukládat na chodbě na místě k tomu určeném a  před přenosem do kuchyně 
vždy vydezinfikovat. 
Várnice naplněné a svačiny předávat paní z MŠ vždy na chodbě a zamezit tak jejímu vstupu 
do prostor kuchyně v oblečení, ve kterém přišla z venku. 
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Marie Kotýnková                                 Ing. Milan Hupka 
Vedoucí ŠJ                                               ředitel školy 



 



 


