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Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny a výdejny 
 

Organizace provozu stravování se řídí aktuálními nařízeními vlády v souvislostí s  epidemií 

koronaviru. 
 

• Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze zaměstnanci a žáci, kteří dodržují veškerá 

vládní nařízení v souvislosti s koronavirem. 

• Cizí strávníci se ve školní jídelně stravovat nesmí. 

• Zaměstnanci školní kuchyně musí dodržovat veškeré nařízené hygienické předpisy. 

• Vstup do školní jídelny je povolen vždy pouze podle rozpisu vyhrazených časů pro 

stravování jednotlivých tříd. Vstup do jídelny musí být vždy s rouškou a umytýma a 

vydezinfikovanýma rukama. Třídy mají vyhrazen čas na stravu tak, aby se nesetkaly. 

Žáci sedí u stolu odděleně. Vzdálenost (odstup) mezi jednotlivými stoly musí být 1,5 

metru. 

• Dozor na jídelně podává žákům příbory, pití a doplňky. Žáci se po jídelně nepohybují a 

sami se neobsluhují. 

• Po najezení se jednotlivých tříd zaměstnanci kuchyně otřou stoly dezinfekcí a uklidí je. 

• Kompletní úklid jídelny zabezpečuje uklízečka, paní Ševcová. 

 

Jídlonosiče a vydávání stravy do nich 
 

• Jídlonosiče všichni strávníci odkládají před školní jídelnou. Cizí strávník nesmí vstoupit 

do prostorů školní kuchyně. 

• Cizím strávníkům se strava do jídlonosičů nandává v kuchyni na místě a v čase k tomu 

určeném. 

• Zaměstnanci školní kuchyně musí při výdeji používat ochranné roušky a rukavice, dle 

platných nařízení. 

• Po výdeji stravy a jídlonosičů jsou všechny prostory umyty a vydezinfikovány prostředky 

k tomu určenými. 

• Výdej stravy do jídlonosičů probíhá v době od 10:00 hodin do 10:30 hodin. 

• Vzhledem ke zvýšeným hygienickým požadavkům a povinnosti dodržovat HACCP 

(systém kritických bodů) je jídlo určeno k okamžité spotřebě a musí být zkonzumováno 

v co nejkratší době od předání.  

• Po odebrání stravy již školní jídelna za tuto stravu nenese žádnou odpovědnost.  

• Teplota pokrmu v jídlonosiči je v době výdeje +70 C° a více. 
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• Po pozdějším odběru teplota automaticky klesá pod hranici +60 C°, což je hranice 

kritická pro případné rozmnožování bakterií a mikroorganismů. 

 

Tento dodatek byl vypracován podle systému HACCP k zajištění zdravotní nezávadnosti 

potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s jejich výrobou, zpracováním, 

skladováním a manipulací.  

 
 

Ve Svobodě nad Úpou dne 13. 3. 2020 

                                           ______________________________________ 

        Ing. Michal Krtička – ředitel školy 


