
Manuál školní jídelny v době pokoronavirové 

 

MŠMT vydalo 4.5.2020 na svých stránkách manuály pro školy pro nejbližší období. Viz 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

 

Prosíme rodiče o odhlašování žáků ze stravování v případě jejich nepřítomnosti ve škole. 

Dočasně s hygienických důvodů nevydáváme jídlo do jídlonosičů. 

 

Vstup strávníků do jídelny a organizace stolování 

• U vchodový dveří školní  jídelny je umístěn stojan s desinfekčním prostředkem, kterým je strávník  

povinen vydesinfikovat si ruce. 

 

• Po dobu výdeje obědů se dveře do jídelny budou udržovat otevřené, aby se minimalizoval kontakt s 

klikou, madlem. 

 

• Ředitelka školní jídelny zajistí, aby strávníci přicházeli do jídelny po skupinách, tak aby byl splněn 

doporučený počet osob v jídelně. K tomuto je stanoven po konzultaci s vedením ZŠ a MŠ Přerov nad 

Labem harmonogram, aby se mohla dodržet povolená zákonem stanovená délka výdeje. Skupiny 

budou odpovídat skupinám ve třídách, jejich složení se nebude měnit. 

 

• Ve školní jídelně je zajištěn  dohled, který upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování. 

 

• V jídelně jsou označena místa k sezení, je nastaven vhodný počet současně se stravujících strávníků 

a dostatečný odstup mezi nimi (doporučená vzdálenost min. 1 metr).  

 

• Školní jídelna dočasně navaří pro cizí strávníky. Obědy se nevydávají do jídlonosičů. 

 

• Zákaz vstupu do školní jídelny rodičům a cizím strávníkům. 

 

• Z hygienických důvodů preferujeme platby za obědy bankovním převodem. 

 

 

 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Výdej a stolování 

 

• Od vchodových dveří školní jídelny až před výdejní okénko je naznačen doporučený odstup 

strávníků ve frontě ( pomocí barevné vyznačovací samolepící podlahové pásky). 

 

• Při výdeji minimalizovat úzký kontakt pracovníka jídelny se strávníkem. 

 

• Zamezit, aby vydávané pokrmy mohly být kontaminovány ( přikrytím, nebo dostatečným odstupem 

od strávníků u okénka ) 

 

• Personál stravu vydává v rouškách (příp. s jinou ochranou nosu a úst) a jednorázových rukavicích, a 

to i v případě, že ji strávníkům vydává mimo výdejní okénko 

 

• Zrušen veškerý samoobslužný výdej příborů, ubrousků, nebalených potravin a pokrmů (např. 

kusové ovoce, zelenina, saláty, kompoty, pečivo - z důvodu prevence „přehrabování“). Vše je 

umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydává personál v rouškách a rukavicích. 

 

• Nápoje budou  rozlévané do skleniček přímo strávníkům.  

 

• Strávníci i dohled jsou v jídelně v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si odloží 

do sáčku / krabičky, kterou si přinesou s sebou. 

 

• Pokud při konzumaci oběda musí strávník na WC, musí si umýt / dezinfikovat ruce, jak při vstupu do 

jídelny 

 

• Pečlivé mytí podnosů  a jejich dezinfekce po každém použití. 

 

• Častější mytí a dezinfekce stolů, židlí. 

 

• Děti MŠ se bude stravovat ve svých třídách.  Personál připraví dětem stravu, příbory, talíře, nápoje  

k transportu  do tříd -  dbá na zakrytí pokrmů. 

 

 

Dne 22.5.2020       Petra Jírová – ředitelka ŠJ 


