
Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, Těškovice 92 

 

Provoz Školní jídelny Těškovice v období od 25.5. 2020 do 17. 7. 2020 

Krizová a organizační opatření, hygienické zásady 
 

Pravidla pro poskytování stravování, povinnosti pro zaměstnankyně ŠJ 

Pracovnice školní jídelny musí dodržovat hygienické zásady (dezinfekce a mytí rukou, ochranné pomůcky při 

výdeji jídla, pravidelná dezinfekce veškerých ploch, měření teplot pracovníkům ŠJ) a bezpečnost práce. 

Před zahájením provozu ve ŠJ budou písemně poučeny o nošení roušek, rukavic, dezinfekce, měření tělesné 

teploty apod. 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování dětem MŠ: 

- RANNÍ SVAČINA, OBĚD, ODPOLEDNÍ SVAČINA - jídlo je dopraveno výtahem, který bude pravidelně 

dezinfikován a výdej jídla provádí pověřená osoba, která dodržuje hygienické zásady a používá ochranné 

pomůcky; pověřená osoba jídlo nejen roznáší, ale i sbírá použité nádobí a zajišťuje úklid; po jídle probíhá 

dezinfekce stolů; úklid a dezinfekce prostoru výdejní kuchyně 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování žákům ZŠ:  

- Po ukončení vzdělávacích bloků budou postupně odcházet jednotlivé skupiny žáků na oběd do školní jídelny, 

opět žáci v rozestupech 2 m. 

- V jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin.  

- Při vstupu do jídelny si každý žák umyje ruce, osuší si ruce do papírových ručníků a následně použije dezinfekci 

na ruce. 

- Při stravování budou zajištěny rozestupy jako 2 m, každý žák bude sedět samostatně u jídelního stolu. 

- Roušku (jakékoliv zakrytí nosu a úst) bude žák odkládat do vlastního označeného sáčku pouze při samotné 

konzumaci jídla a pití. 

- Pokrmy (jídlo i pití) včetně příborů vydává personál. 

- Po obědě žák odchází do školní družiny, do kroužku nebo domů, opět v rozestupech 2m. 

- Žáci budou seznámeni pedagogickým pracovníkem s organizačními opatřeními, hygienickými zásadami, jejich 

dodržováním, dále s organizací vzdělávání. 

 

Pravidla pro poskytování výdeje jídla cizím strávníkům: 

- Osobní výdej jídla bude probíhat u výdejního okénka (vchod pro cizí strávníky), které se bude pravidelně 

dezinfikovat 

- Rozvoz jídla pro cizí strávníky bude zajišťovat pověřený zaměstnanec obecního úřadu 

- Rozestupy cizích strávníků 2 m 

- Výdej jídla bude v jednorázových jídelních obalech za příplatek 

- Při výdeji musí mít cizí strávníci ochrannou roušku 

- Konzumace jídel cizích strávníků je ve školní jídelně zakázán 

- Pověřený zaměstnanec ŠJ, který vydává jídlo v jednorázových obalech musí mít ochrannou roušku a 

jednorázové rukavice  

 

Opatření bylo projednáno se zřizovatelem ZŠ a MŠ Těškovice, OÚ Těškovice a je vydáno se souhlasem zřizovatele. 

 

 

V Těškovicích 11. 5. 2020        Jana Chmelová, vedoucí ŠJ 


