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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY 
 

K OCHRANĚ ZDRAVÍ V SOUVISLOSTI S NÁKAZOU COVID 19  
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

  

Vypracoval: Mgr. Pavel Balda 

Předpis nabývá platnosti ode dne: 1.9.2020 

 

1 Úvod 

Organizační opatření plně vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 ze dne 24. 8. 2020, z aktuálních Mimořádných opatření MZ ze dne 

25. 8. 2020 a ze stávajících provozních podmínek naší školy. V případě vydání dalších 

doporučení od dotčených orgánů bude pokyn uzpůsoben nově vydaným podmínkám. 

V případě konkrétních mimořádných situací se postupuje podle pokynů KHS a platných 

mimořádných opatření vyhlášených KHS Královéhradeckého kraje nebo plošných nařízení 

Ministerstva zdravotnictví dle aktuální situace – např. ochrana úst a nosu ve vnitřních 

veřejných prostorách. 

 

2 Výdej stravy 

Výdej stravy se provádí podle Vnitřního řádu ŠJ, pokynů ředitele školy a časového 

harmonogramu vypracovaného dle Manuálu MŠMT. Vzhledem k místním podmínkám nelze 

sestavit harmonogram pro samostatný výdej jedné třídy. Daný rozpis pouze minimalizuje 

střetávání skupin s ohledem na naše podmínky.  

Zároveň vzhledem k našim podmínkám bude docházet ke střetávání jednotlivých skupin při 

příchodu či odchodu z jídelny, popřípadě při čekání na výdej stravy. 

Sestavený harmonogram se může upravit dle aktuální situace (mimoškolní akce). 

Pondělí 

po 4 VH po 5VH po 6VH 

11.40 1.A 12.35 5.A, 5.B 13.30 9. 

11.50 1.B 12.45 4.A, 4.B 13.40 6.A 

12.00 2.A 12.55 3. 13.50 6.B 

12.10 2.B 13.05 7.A, 7.B   

12.20  13.15 8.   

 

 

 

Úterý 
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po 4 VH po 5VH po 6VH 

11.40 1.A 12.30 4.A,4.B 13.20 5.A,5.B 

11.50 1.B 12.35 9.,8. 13.30 6.B 

12.00 6.A-p 12.45 7.A,7.B 13.40  

12.10  12.55 2.A,2.B 13.50  

12.20  13.05 3.   

  13.15 6.A-p   

 

Středa 

po 4 VH po 5VH po 6VH 

11.40 1.A 12.35 9. 13.20 4.A,4.B 

11.50 1.B 12.45 5.A,5.B 13.30 7.A 

12.00 2.A 12.55 2.B 13.40 6.A, 7.B 

12.10 6.B-p 13.05 3. 13.50 8. 

12.20  13.15 6.B-p   

Čtvrtek 

po 4 VH po 5VH po 6VH 

11.40 1.A 12.30 4.B,5.A 13.30 9. 

11.50 1.B 12.35 4.A,5.B 13.40 6.A,6.B 

12.00 2.A 12.45 7.B 13.50 7.A 

12.10 2.B 12.55 8.   

12.20  13.05 3.   

Pátek 

po 4 VH po 5VH po 6VH 

11.40 7.B 12.25 7.A 13.20 7.B, 6.B(6.A) 

11.50 6.B,6.A 12.35 4.B,4.A 13.30 8 

12.00 1.A,2.B 12.45 5.A,5.B 13.40 9. 

12.10 1.B,2.A 12.55    

12.20 3. 13.05    
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Z důvodu zamezení dalšího mísení skupin je v tomto období omezen přednostní výdej stravy 

pro všechny žáky z dříve obvyklých důvodů. 

3 Provoz jídelny 

● Strávníci dbají pokynů učitelů a zaměstnanců ŠJ. 

● Do jídelny je zakázán vstup dalších osob (zákonný zástupce žáka,...). 

● Platí zvýšená hygienická pravidla a provádění úklidu. Strávníci si musí před jídlem umýt 

a vydezinfikovat ruce. U vstupu do školní jídelny je umístěn zásobník s dezinfekcí. 

● Stravu, příbory, pití, saláty, moučníky, ovoce – vydává personál ŠJ. Je zrušen 

samoobslužný výdej. 

● Zajištění zvýšeného úklidu všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním 

účinkem (stoly, židle, povrchy, podlahy, sociální zařízení, splachovače, umyvadlové 

baterie, kliky, zábradlí atd.) dle aktualizovaného sanitačního řádu. 

● Zajištění větrání prostor. 

● Výdej stravy do jídlonosičů se provádí ve vymezeném čase tak, aby nebyl ohrožen 

zdravotně nezávadný prostor ŠJ. Pro výdej stravy se využívá výhradně boční vchod 

do jídelny v čase od 10.15 do 11.30 hodin. Vzhledem k náročnému výdeji stravy dle 

současných podmínek je nutné akceptovat uvedený čas. Strávník rozloží vlastní 

nádobí na tác, kuchař/ka bez přímého kontaktu naplní nádoby, strávník uzavře a 

odnese nádoby. 

● Při výdeji stravy do jídlonosičů pro zaměstnance školy umístí zaměstnanec svůj 

jídlonosič do 10.00 hodin na určené místo před jídelnou. Jídlonosič kuchař/ky 

vydezinfikují, naplní jídlem a umístí na určené místo před jídelnu. 

● Průběžně jsou dezinfikovány stoly, židle. 

4 Provoz přípravy a výdeje stravy 

● Respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe (čistota, dezinfekce, 

dostatečná tepelná úprava, uchování hotových pokrmů za dostatečné teploty  - nad 

60°C). 

● Oddělovat pracovní a civilní oděv, v pracovním oděvu neopouštět prostory školní 

jídelny. 

● Dodržovat HACCP. Zajistit mytí nádobí při min. teplotě 60°C, při ručním mytí s 

oplachem vodou o teplotě min. 85°C. 

● Zajistit časté a průběžné větrání varny nejlépe okny – čerstvým vzduchem. 

● Zajistit u pracovníků školní jídelny nošení roušek, štítů nebo respirátorů při výdeji 

stravy. 

● Několikrát denně provádět dezinfekci povrchů a předmětů (kliky dveří, vypínače, 

baterie u umyvadel, splachovadla, zásobníky mýdel a dezinfekce 

● Denně provádět důkladný úklid školní jídelny (konzumační prostor), úklid na mokro a 

následná dezinfekce 

 
 

Mgr. Pavel Balda  
ředitel ZŠ 
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