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Pokyn k provozu školní jídelny pro školní rok 2020/2021 (COVID) 

V souladu se závaznými pravidly a doporučením metodiky MŠMT „Provoz škol, školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 („manuálu“ ) bude školní jídelna 

poskytovat stravování s ohledem na zvýšené hygienické požadavky dle tohoto pokynu. 

1) V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin 

V návaznosti na toto doporučení bude s platností od 1.9.2020 výdej stravy probíhat BEZ 

OBSLUHY. 

Výdej obědů bude rozdělen do dvou místností určených ke konzumaci stravy: 

 školní jídelna pro žáky 

 restaurace Atrium pro zaměstnance 

Výdejní doba 10:45 – 13:00 hodin. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci si stravu včetně nápoje odnášejí (tác + zabalený příbor bude připraven na 

stanoveném místě v ATRIU) a obědy se konzumují v restauraci Atrium. Zde také po konzumaci 

jídla odevzdají, na předem určené a označené místo, použitý inventář rozdělený dle pokynů 

na místě určeném.  

DOPORUČENÍ – ZAMĚSTNANCI 

 

V rámci možností uspořádání pracovní doby pedagogických a především 

nepedagogických pracovníků – doporučujeme využít pro oběd čas – viz níže 

10:45 - 11:20 

 

                                                   12:45 - 13:00 
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Žáci 

Žáci stravu vč. nápoje (tác + příbor bude připraven) konzumují ve školní jídelně, zde také po 

konzumaci odevzdají použitý inventář. 

Do jídelny bude vpuštěno maximálně 100 osob. Žákům bude při vstupu do jídelny předána 

evidenční karta osob, kterou žáci vrátí při odchodu na určené místo. Následně bude karta 

dezinfikována a předána dalším žákům ke vstupu. 

Doporučuje se dodržovat odstupy nebo při čekání před vpuštěním do jídelny mít nasazenu 

roušku. 

Obědové přestávky 

Sekce obchodu a služeb:                                          Sekce Gastronomie: 

        11:20 – 11:50                                                             12:15 – 12:45 

 

2) Nebude umožněn samoobslužný výdej příborů z hromadných zásobníků ani 

využívání samoobslužných bufetů 

Tác + příbor bude jednotlivě vydáván u vstupu do školní jídelny žáky, kteří budou hygienicky 

vybaveni jednorázovými ochrannými prostředky. Stejně tak i nádoba na nápoj bude vydána 

jednotlivě a smí se použít na načepování nápoje výhradně jednou. 

3) Důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy 

Pedagogický dozor dohlédne na řádnou hygienu před vstupem do školní jídelny k odebrání 

stravy – mytí rukou + desinfekce. 

4) Hygiena a úklid podle hygienických pravidel manuálu 

 Opakovaná dezinfekce použitých stolů školní jídelny a restaurace Atrium 

 Pravidelné intenzivní větrání všech užívaných prostor 

 Denní důkladný úklid s použitím dezinfekčního prostředku  

5) Cizí strávníci  

Cizím strávníci nebudou konzumovat stravu uvnitř budovy. Poskytování stravování cizím 

strávníkům v budově školy nebude poskytována (výjimkou je poskytování stravy a obsluha 

v rámci výuky např. hostům školy – v tomto případě bude stanoven samostatný prostor pro 

poskytnutí stravy, který bude před a po použití řádně dezinfikován). Nabídnuta bude cizím 

strávníkům výhradně možnost stravy způsobem odnosu s sebou v přenosných jednorázových 

vakuovaných obalech za úplatu a výdej stravy se uskuteční samostatným výdejním místem – 
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„tzv. přes okénko“ bez nutnosti vstupu do budovy školy. Platba stravy vždy uskutečněna 

bezhotovostně převodem na účet. 

6) Závěrečná ustanovení 

Rozsah opatření bude přehodnocován průběžně, dle potřeby a změn, vždy v návaznosti na 

aktuálně přijímaná mimořádná opatření přijatá Vládou ČR nebo ministerstvy, zejména pak 

také v závislosti na provozních možnostech a podmínkách školy a jejího provozu.  

O dalších opatřeních budou zaměstnanci a žáci informováni letáky zveřejněnými v budově 

školy  a na SHP a v ETK prostřednictvím zástupců ředitelky školy a třídních učitelů. 

Pokud nebude možné situaci vhodně řešit nastavenými pokyny a opatřením, bude nutné 

přistoupit a bude přistoupeno k dalším úpravám provozu, např. změna délky obědové 

přestávky, změny zvonění, snížení počtu výběru jídel (oběd č. 2,4) apod. 

 

 

 

 

 

 


