
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A 

ZABEZPEČENÍ STRAVOVACÍCH SLUŽEB OD 1. 6. 2020 

 

Přejímka zboží  

- Zboží přebírat u vstupních dveří nebo oknem ve skladu, nepouštět do provozů školní jídelny 

nepovolané osoby. 

- Při přejímce zboží a uskladnění používat jiný oděv než v kuchyni a jídelně, dále gumové rukavice, 

roušky. 

- Obaly od potravin (přepravky, kartony) neskladovat v prostoru školní jídelny, ihned likvidovat. 

- Po přejímce a uskladnění zboží odložit použitý oděv na určené místo, použité jednorázové rukavice 

včetně roušek vyhodit do igelitového uzavíratelného sáčku a odnést mimo prostory školní kuchyně. 

- Pravidelně mýt ruce dle návodu hygieniků (mýdlem po dobu alespoň 30 sekund), používat vhodnou 

dezinfekci. 

- Obléct jiný pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, roušku, rukavice – vše určené na přípravu 

pokrmů. 

- V případě opuštění kuchyně a při návratu zpět, opět umýt a dezinfikovat ruce. 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

- Pravidelně kontrolovat zdravotní stav zaměstnanců. 

- Kuchařka, která se necítí dobře a pociťuje příznaky nemoci, nesmí vykonávat svou práci a musí 

okamžitě opustit provoz. 

- Neshlukovat se s ostatními zaměstnanci školy. 

- Dbát na přísnou hygienu při přípravě pokrmů – důkladné mytí ovoce, zeleniny, masa,…, 

(dostatečně dlouhá tepelná úprava, uchování pokrmů ve správné teplotě, zachování teplotního 

řetězce). 

- Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů používat roušky, při přípravě pokrmů, které 

nejsou tepelně ošetřeny (např. saláty) používat jednorázové rukavice. 

- Dohotovené pokrmy důsledně přikrývat. 

- Při výdeji používat čistý pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, gumové rukavice, roušky, kuchyňské 

náčiní. 

- Častěji mýt a dezinfikovat pracovní povrchy, pracovní pomůcky, kontaktní součásti, jako jsou např. 

kliky dveře, madla technologií, ventily apod. a sociální zařízení pracovníků. Stoly a židle ve školní 

jídelně vždy dezinfikovat po jídle jednotlivých skupin strávníků. 

 

Mateřská škola 

Školní stravování bude zabezpečeno v běžné podobě od 1. června 2020, všechny děti mateřské školy se 

budou stravovat v prostoru MŠ (ne v jídelně). 

- Počet dětí není omezen, nutné dbát na dostatečnou hygienu, děti si před každým jídlem umyjí ruce 

mýdlem. 

- Mateřské školy zajišťují celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) bez omezení. 

- Děti si nebudou samy nabírat jídlo, brát si ze společného talíře ovoce, zeleninu, nebudou si samy 

mazat chléb, pečivo, nalévat nápoje, brát ze společných nádob příbory apod. 

- Každé dítě dostane svůj talířek s kompletní přesnídávkou, obědem i odpolední svačinou.  

- Výdej zabezpečí personál mateřské školy, který si převezme servírovací vozík před vstupem do třídy 

mateřské školy. 

- Při transportu stravy na servírovacím vozíku dbát na zakrytí pokrmů.  

- Zákaz nosit do MŠ jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky, nápoje apod. 



- V případě nemoci dítěte vydat oběd v jednorázovém obalu, nevydávat v kuchyni do vlastních 

jídlonosičů, vydat u dveří nebo okénkem. 

- Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny. 

- Úhrada za stravné se bude řešit bezhotovostně, v případě platby v hotovosti (jen v nejnutnějších 

případech) přísně dodržovat hygienické předpisy. 

 

Základní škola  

Pro zajištění stravovací služby (dle místních podmínek, množství žáků a personálu) je možné zvažovat jednu 

ze dvou variant: 

• Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.  

• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).  

Strávníci 

- Budou se stravovat 2 skupiny žáků. 

- Před opuštěním třídy si žáci umyjí ruce, aktovky a svrchní oblečení zůstává ve třídách. 

- Před vstupem do jídelny bude umístěna dezinfekce, tu použijí. 

- Roušky odkládají až při vlastní konzumaci do vlastních igelitových sáčků. 

- Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. 

- Je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. 

- Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají, neberou si ani příbory, vše zajistí personál kuchyně. 

polévka – na stole bude připraven talíř a příbor, polévku nalije kuchařka 

hlavní jídlo  - přinese kuchařka 

- Nádobí zůstává ležet na stole, úklid zajistí personál. 

- Učitel se bude stravovat se svojí skupinou. 

- Zaměstnanci se budou stravovat v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení. 

- Při odchodu z jídelny si strávníci opět dezinfikují ruce. 

- Žáci, kteří budou mít vlastní stravu, ji budou konzumovat ve třídě. 

- V případě nemoci dítěte vydat oběd v jednorázovém obalu, nevydávat do vlastních jídlonosičů, vydat 

u dveří nebo okénkem. 

- Obědy pro cizí strávníky vydávat u dveří nebo oknem v jednorázových obalech. 

- Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny. 

- Úhrada za stravné se bude řešit bezhotovostně, v případě platby v hotovosti (jen v nejnutnějších 

případech) přísně dodržovat hygienické předpisy. 

 

 

 

Dne 21. 5. 2020          Vypracovala: Alena Mlčoušková  

                                       vedoucí ŠJ 


