
Příloha provozního řádu školní jídelny v období výskytu Covid 19 

 

Vstup strávníků do jídelny a organizace stolování: 

 Zabezpečit podmínky pro vhodné mytí rukou strávníků (např. jednorázové papírové ručníky), 

dezinfekční prostředek. 

 Před vstupem do jídelny si všichni umyjí ruce, příp. si je dezinfikují. 

 Dveře se po dobu výdeje do jídelny nechají otevřené, aby se minimalizoval kontakt s klikou, 

madlem. 

 Ředitel školy zajistí, aby strávníci přicházeli do jídelny po skupinách, tak aby byl splněn 

doporučený počet osob v jídelně. K tomuto stanoví takový harmonogram, aby bylo možno 

dodržet povolenou zákonem stanovenou délku výdeje. Skupiny budou odpovídat skupinám ve 

třídách, jejich složení se nebude měnit. 

 Škola zajistí v jídelně dohled, který upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování. 

 V jídelně je odebráním židlí nastaven vhodný počet současně se stravujících strávníků a 

dostatečný odstup mezi nimi. 

 Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled v jídelně, se stravují odděleně od žáků. 

 

Výdej a stolování: 

 Rozestupy u výdejního okénka koordinuje dozor v jídelně. 

 Při výdeji minimalizovat úzký kontakt pracovníka jídelny se strávníkem. 

 Personál stravu vydává v rouškách (příp. s jinou ochranou nosu a úst) a jednorázových 

rukavicích, a to i v případě, že ji strávníkům vydává mimo výdejní okénko. 

 Strávníci i dohled jsou v jídelně v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si 

odloží do sáčku / krabičky, kterou si přinesou s sebou. 

 Pokud při konzumaci oběda musí strávník na WC, musí si umýt / dezinfikovat ruce, jak při 

vstupu do jídelny. 

 Strávníkovi ZŠ je zajištěn servis na konkrétním vydenzinfikovaném místě (nápoj, polévka, 

salát, kusové ovoce, moučník), pouze hlavní chod bude probíhat samoobslužnou formou. 

 Strávníkovi MŠ je zajištěn servis na konkrétním vydenzinfikovaném místě (přesnídávka, 

svačinka, polévka, salát, kusové ovoce, moučník), pouze hlavní chod bude probíhat 

samoobslužnou formou. Nápoje v MŠ rozlévá pedagogický dozor a pracovnice výdeje (každé 

dítě má svůj kelímek). 

 Odběr stravy mimo jídelnu (první den nemoci děti a žáků) se vydává pouze do obalů ze 

stravovacího zařízení, pouze v době od 11:00 – 11:15. 

 V období výskytu Covid 19 nebude poskytován oběd důchodcům školy. 
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