
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla pro poskytování stravování  
ve školní jídelně v souvislosti s výskytem onemocnění 

COVID-19
 

 

 Pro CIZÍ STRÁVNÍKY je výdej obědů stanoven od 10
30

 – 11
00

 hod. a to POUZE  

DO JÍDLONOSIČŮ. Po tomto čase jim nebude umoţněn vstup do jídelny!  

 Cizí strávníci se v jídelně (v místě) nestravují!  

 Strávníci při odběru stravy do jídlonosičů dodrţují rozestupy od ostatních osob.  

 Po výdeji stravy CIZÍM strávníkům do jídlonosičů je výdejní pult důkladně 

vydezinfikován. 

 

 Pro studenty a zaměstnance SZŠ Kroměříţ je k výdeji a konzumaci stravy určen čas 

11
00

 - 11
40 

hod.  Po tomto čase jim nebude umoţněn vstup do jídelny!  

 Po výdeji stravy studentům a zaměstnancům SZŠ KM je výdejní pult důkladně 

vydezinfikován. 

 Strávníci při odběru stravy dodrţují rozestupy od ostatních osob. 

 Strávníkům SZŠ KM je vyhrazen prostor ke stravování. 

 Po uvolnění místa strávníky bude provedena bezoplachová dezinfekce stolů. 

 

 Před vstupem do jídelny si kaţdý ţák a zaměstnanec ZŠ Zachar KM umyje ruce 

v umývárně, která je vybavena antibakteriálním mýdlem a papírovými ručníky  

a pouţije dezinfekci na ruce u výdejního pultu. 

 Ţáci přicházejí do školní jídelny pouze v doprovodu příslušného vyučujícího nebo 

vychovatelky a za jejich dohledu zároveň dodrţují rozestupy od ostatních osob.  

 Po dobu zpřísněných hygienických podmínek vydávají pracovníci školní jídelny jídlo  

a příbory, podnos si bere kaţdý strávník sám, pitný reţim je zajištěn standardní formou. 

 Při výdeji jídla pouţívají pracovníci školní jídelny pokrývku hlavy a jednorázovou 

zástěru. Podle vývoje výskytu onemocnění v regionu nařídí ředitelka školy pouţití 

dalších ochr. pracovních prostředků (rukavice, ochranný obličejový štít, roušku). 

 Stravování probíhá po jednotlivých skupinách vţdy obsazením stolů ţáků jedné 

skupiny. Ţáci si nevybírají jednotlivé stoly samostatně, ale jsou skupině ţáků přiděleny 

příslušným pedagogickým dohledem. 

 Po skončení stravování odnášejí strávníci pouţité nádobí do zásobníku na pouţité 

nádobí. 

 Po uvolnění místa strávníky bude provedena bezoplachová dezinfekce stolů. 

 Po ukončení stravování se ţáci v jídelně nezdrţují a opouštějí prostor školní jídelny  

v dostatečném odstupu od ostatních strávníků. 

 
 

V Kroměříţi 1.9. 2020                                       Stavinohová Alena 

                                                                                     vedoucí ŠJ 


