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Všeobecná ustanovení 

1. Příkaz ředitele školy je vydáván na základě Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním 

roce 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 ze dne 30. 7. 2021. 

2. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol v souvislosti 

s přítomností žáků 1. – 4. ročníku ve škole. 

3. Příkaz ředitele č. 8/2021 je závazný pro všechny žáky, zaměstnance a cizí strávníky přihlášené ke 

školnímu stravování. 

4. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 

standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovně právních a dalších 

předpisů. 

5. Příkaz ředitele školy č. 8/2021 je součástí školního řádu. 

 

 

Provozní a vnitřní režim školní jídelny 
  

1. Cizí strávníci se stravují PO – PÁ ve vymezených časech 11:45 h – 12:10 h; 12:35 h – 13:00 h; 

13:10 h – 13:25 h ve vyčleněné samostatné jídelně. 

2. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají. 

3. V jídelně budou odděleny stoly podle jednotlivých tříd. 

4. Před vstupem do jídelny si všichni umyjí ruce a použijí desinfekci na ruce. 

5. Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla. 

Provoz školní jídelny 

1. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:25 h do 13:30 h. 

2. Časové omezení pro výdej stravy v první den nemoci je od 11:15 h a je realizován pouze 

v režimu “okénko přes ulici“ do jednorázového obalu a to po předchozí domluvě s vedoucí 

stravování na telefonním čísle 724 740 110. 

3. Cizí strávníci se výhradně stravují v oddělené místnosti (učebna stolničení) PO – PÁ ve 

vymezených časech 11:45 h – 12:10 h; 12:35 h – 13:00 h; 13:10 h – 13:25 h, po ukončení 

stravování budou stoly očištěny a desinfikovány. 

4. Obsluha ve školní jídelně (žáci i učitelé ODV) budou užívat ochranu dýchacích cest (rouška, 

respirátor) a rukavice v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví. 

5. Po každém strávníkovi budou židle a stoly očištěny a desinfikovány - zodpovídá pověřený 

pracovník, učitel ODV. 

6. V jídelnách i v kuchyni bude pravidelně větráno okny, opakovaně a krátkodobě - zodpovídá 

pověřený pracovník, učitel ODV. 

7. Denně se bude provádět úklid všech místností. Úklid povrchů se bude provádět na mokro 

s použitím desinfekčního přípravku - zodpovídá pověřený pracovník dle denního rozpisu. 

8. Denně budou určeni zaměstnanci (dle rozpisu), kteří budou provádět desinfekci zvláště u 

povrchů, které používá větší počet lidí (např. kliky u dveří, spínače světel, baterie u umyvadel, 

tlačítka zásobníků mýdla apod.) 

9. Školní jídelna bude respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí bude 

probíhat při dostatečně vysokých teplotách (60°C) v myčce. Při ručním mytí bude zajištěn 

oplach min. 60°C. 



10. Při podezření na onemocnění Covid 19 u žáka nebo zaměstnance, bude vedoucí školní jídelny 

neprodleně informovat vedení školy, zákonného zástupce a dotčenou osobu umístí ihned do 

izolované místnosti a v co nejkratší době zajistí opuštění školy. 

 

 

Výdej a expedice pokrmů 

1. Při vstupu do jídelny je zajištěna desinfekce rukou. Strávníci jsou povinni dodržovat stanovené 

rozestupy u čipovacího zařízení. 

2. Strávníci budou užívat ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor) v souladu s aktuálně 

platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

3. Závodní stravování zaměstnanců probíhá v oddělené části jídelny. 

4. Učitel ODV zodpovídá za usazení žáků, zaměstnanců i cizích strávníků, aby nedocházelo k jejich 

shlukování. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění této směrnice je statutárním orgánem pověřena vedoucí školního 

stravování. 

2. Provozní řád školní jídelny a Příkaz ředitele č. 8/2021 je vyvěšen ve školní jídelně a zároveň je 

umístěn na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

Mgr. Paták Petr, DiS. 
ředitel školy 




