
Dodatek k Provoznímu řádu školní jídelny č.1  

Žáci základní školy mají nárok na oběd po dobu jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 

školského zákona v kombinaci s § 4 odst. 4 vyhlášky 107/2005 Sb.). 

Školní stravování se bude uskutečňovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS 

nebo MZ ČR jinak: 

 

V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. 

rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory 

oddělující jednotlivé třídy).  

 Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v nové náplni práce zaměstnanců ŠJ,  

 úklid a dezinfekce prostor školní jídelny probíhá vícekrát denně, při střídání 

jednotlivých stravovaných skupin se zajistí řádné provětrání, úklid a desinfekce všech 

užívaných prostor. 

 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

 Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a 

využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  

 Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený 

prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro 

výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným 

nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.  

 Školní jídelna bude respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je 

důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces 

min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 

°C.  

 

Zaměstnanci ŠJ budou podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou 

ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.  

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  

 

 


