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Vnitřní řád školní jídelny 

Dodatek č. 1 
ŘD 09a/2020 

 
Zpracoval:  Mgr. Bc. Ludmila Kozáková, ředitelka školy a  

                                                          Zuzana Kielová, vedoucí školní jídelny  

Přezkoumal: Mgr. Bc. Ludmila Kozáková  

Schválil Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 

  

 

 

Směrnice nabývá platnosti dne:         25. května 2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne:  25. května 2020 

 

 
Rozdělovník: 

 

ředitelka školy, vedoucí školní jídelny, spisový a administrativní pracovník 

 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: po vytištění se dokument stává neřízenou kopií! * 
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Vnitřní řád školní jídelny 

Dodatek č. 1 
ŘD 09a/2020 

 

 

Opatření pro činnost školní jídelny v souvislosti s uvolňováním 

přijatých krizových opatření ve vyhlášeném nouzovém stavu 

v souvislosti s výskytem COVID - 19. 

 
1. Všeobecná ustanovení   

 
1.1. Dodatek číslo 1 Vnitřního řádu školní jídelny je vydáván a v souladu s dokumentem Ochrana 

zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020 na základě pokynu MŠMT 

ze dne 1. května 2020 a Doporučením pro zařízení školního stravování při uvolňování opatření 

v souvislosti s výskytem COVID 19 ze dne 6. 5. 2020 

1.2. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s 

přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole 

1.3. Dodatek číslo 1 Vnitřního řádu školní jídelny je závazný pro všechny žáky přihlášené ke 

školnímu stravování, jejich  zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. 

1.4. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad 

rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, 

pracovněprávních a dalších předpisů.  

1.5. Vnitřní řád školní jídelny včetně dodatku číslo 1 je součástí školního řádu. 

 

2. Provozní a vnitřní režim školní jídelny 

1.1.   Vydávání obědů probíhá při zajištění níže uvedených pravidel 

2.1.1. Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů.  

2.1.2. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.  

2.1.3. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.  

2.1.4. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě a dále je zajištěno časové   

 oddělení jednotlivých skupin.  

2.1.5. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.  

2.1.6. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  

2.1.7. Zvýšenou měrou  se dodržují běžná hygienická pravidla. Školním stravováním se 

 rozumí stravovací služby pro žáky, závodním stravováním se  rozumí stravovací 

 služby pro zaměstnance školy. 
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3. Provoz školní jídelny 
3.1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6:00 hod. do 14.30 hod. 

3.1.1. Doba výdeje stravy je v pracovní dny od 10:45 hod. do 14.15 hod. Výdej pro žáky je vymezen 

v době od 10:45 hodin do 13:20 hodin+ pro závodní stavování je vymezena doba od 13:30 

hodin do 14:00 hodin. Časové rozmezí pro výdej stravy v první den nemoci je  od  14.00 do  

14.15  hodin  a je realizován pouze v režimu „okénko přes ulici“ do jednorázového nádobí a 

to po předchozí telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 

734 863 286 

3.2. K odběru stravy jsou žáci přihlášeni na základě seznamu, který pedagog dané skupiny žáků 

 předá vedoucí školní jídelny, další změny provádí zákonný zástupce žáka na webu 

 www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Zaměstnanci se přihlašují sami u 

 vedoucí školní jídelny telefonicky nebo na www.strava.cz 

3.2.1. Po dobu mimořádných opatření a s ohledem na zajištění rozsáhlejších hygienických 

povinností je nabízeno jedno kompletní menu skládající se z jednoho druhu polévky a 

jednoho druhu hlavního teplého pokrmu. 

 

4.  Výdej a expedice pokrmů 

 

4.1.1. Při vstupu strávníků do školní jídelny je zajištěna možnost mytí a dezinfekce rukou před 

vstupem do jídelny. Pro  utírání rukou je  před jídelnou  umístěn zásobní 

s jednorázovými  ručníky.  

4.1.2. Odkládání civilního oděvu strávníků na židle a stoly je zakázáno, vše zůstává v učebně dané 

skupiny žáků. 

4.1.3.   Výdej stravy  v jídelně je prováděn za dodržení zvýšených hygienických podmínek:  

 dodržení rozestupů strávníků při výdeji a v rámci konzumačního místa vyznačeno 

podlahovými značkami, 

 ochrannou roušku odkládá strávník pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do 

vlastního sáčku nebo krabičky 

 stravování ve školní jídelně přizpůsobeno omezené kapacitě skupiny 15 strávníků 

 ve školní jídelně se při výdeji nesmí potkávat strávníci z různých skupin, dále je 

nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami 

 dozorem ve školní jídelně je  zabezpečeno rozfázování výdeje pokrmů tak, aby bylo 

zabráněno shlukování strávníků, 

 je upraven časový harmonogram pro školní skupiny, který je zveřejněn na stránkách 

školy, před vstupem do jídelny a ve všech učebnách.  

 striktně  je dodržena oddělená manipulace s použitým stolním nádobím včetně 

personálního zajištění od ostatních činností 

 závodní stravování zaměstnanců školy nebo školského zařízení je výdej důsledně 

časově oddělen od školního stravování 

 

 

 

 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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5. Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí 

školní jídelny.  

2. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen u vchodu do školní jídelny, ve třídách, sborovnách a je       

umístěn na webových stránkách školy. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 25. května 2020 a je platná do 31.8.2020. 

 

 

 

 

   V Pardubicích 20. května 2020                                                

    

 

 Zuzana Kielová                         Mgr. Bc. Ludmila Kozáková 

         vedoucí školní jídelny                          ředitelka školy 

 


		Ludmila Kozáková
	Jsem autorem tohoto dokumentu




