
Základní škola Nový Jičín Komenského 68, 

příspěvková organizace 
 

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY 

V době coronavirové epidemie jsou zpřísněná hygienická opatření nad rámec stávajících 

hygienických předpisů dle nařízení ministerstva zdravotnictví. Tyto platí do odvolání. 

Organizace provozu školní jídelny  

Postup při  výdeji pokrmů  

- při vstupu do jídelny a před výdejním pultem je umístěna dezinfekce rukou  

- všichni mají při vstupu do jídelny respirátor, nebo nano roušku, sundávají ji pouze při konzumaci jídla  

- je nutno používat mimořádné pracovní pomůcky-rouška, štít, jednorázové rukavice a zástěry-personál 

kuchyně 

- na nezbytně nutnou dobu je zrušen samoobslužný výdej (příbory, saláty, kompoty, moučníky, ovoce, 

zelenina, nápoje, odběr stravy z nabízených mís) 

- je dohlíženo na rozestupy při odběru stravy 

- stoly jsou od sebe ve vzdálenosti 1,5 m, u jednoho stolu sedí nejvíce 4 osoby 

- žáci usedají ke stolu po jednotlivých třídách, nemíchají se s ostatními třídami  

- časové oddělen výdej pro žáky s prezenční a distanční výukou 

- v první den neplánované nepřítomnosti je strava vydána do jídlonosičů ve vymezeném čase /11.00 – 

11.30/ pouze pokud dítě není v izolaci nebo karanténě, jinak nelze vydat oběd ani zákonným 

zástupcům, či třetí osobě  

- do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba  

- dietní pokrmy jsou připravovány dle předpisů a při ohřívání se používá jen nádobí k účelu diety, 

jednorázové rukavice, zástěra, rouška 

- výdej pro cizí strávníky je prováděn časově oddělen a pouze do jídlonosičů  

- po výdeji cizím strávníkům /11.00 – 11.30 hod./ je vše znovu důkladně dezinfikováno  

- cizí strávníci jsou do jídelny pouštěni max. po 5 osobách, dodržují 2m rozestupy  

- stoly, židle, všechny pracovní a výdejní plochy, kliky od dveří, podlahy jsou dezinfikovány účinnou 

dezinfekcí s virucidním účinkem  

-  
S dodatkem provozního řádu školní jídelny jsou seznámení všichni strávníci na začátku jeho platnosti. Tento 

vnitřní řád je umístěn na nástěnce před ŠJ, na webových stránkách školy, v kanceláři vedoucí ŠJ, v ředitelně 

školy.  

 

Dodatek nabývá platnost 12.4.2021 do odvolání. 

 

Za stravovací zařízení:         

Helena Knápková, vedoucí školní jídelny    RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy 

 


