
Pravidla organizační a hygienická při poskytování stravy ve ŠJ Přáslavice 

Povinnosti strávníků: 

*Stravující žáci jsou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. 

*Při příchodu do šatny před jídelnou si strávník sundá roušku a tu si ukládá do přineseného sáčku a 

zanechá v šatně.  

* Poté si strávníci v rozestupu 2 metrů vydezinfikují ruce ze stojanu umístěného před dveřmi do 

jídelny. 

*K výdejnímu okénku strávníci přistupují jednotlivě a sami si neberou příbor, nenabírají saláty ani 

pití. Nabrané jídlo a příbory jim podává vydávající kuchařka a pití nalévá dozorující učitelka nebo 

kuchařka. 

*Při konzumaci jídla jsou zajištěny obvyklé rozestupy 2 metry, u jednoho stolu sedí vždy 1 strávník. 

*V jídelně se při výdeji a konzumaci nepotkají strávníci jiných skupin stravujících. 

*Po konzumaci strávník odnáší použité nádobí na k tomu určené místo/okénko/ opět v rozestupu a 

dle pokynů dozorující učitelky nebo kuchařky. 

Povinnosti pracovnic ŠJ: 

*Pracovnice u výdejního okénka i okénka pro použité nádobí  nosí po celou dobu výdeje na obličeji 

ochranou roušku a na rukou jednorázové rukavice. 

*Kuchařka podává strávníkovi u okénka nejen nabrané jídlo, ale i příbor.  

*Po konzumaci jídla každé skupiny , pracovnice ŠJ vydezinfikují stoly, židle, kliky dveří, výdejové 

okénko a ostatní používané plochy. Všechny mycí a dezinfekční prostředky jsou schválené a určené 

pro stravovací provozy a zanesené do HACCP ŠJ Přáslavice. 

*Kuchařky maximálně spolupracují při výdeji s dozorujícími učitelkami, aby se zajistila bezpečnost a 

hygiena strávníků  a předešlo se možné nákaze. 

Provoz ŠJ od 25.5.2020 do 12.6. 2020: 

Skupina č.1                   11.30  - 12.10 

Prac. OÚ                         12.10 – 12.30 

Skupina č.2                    12.30 – 13.00 

Skupina č.3                     13.00 – 13.30  

 

  Provoz ŠJ  od 15.6.2020: 

Bude pouze jedna skupina stravujících se žáků. / čas stravy bude upřesněn./ 

*Při podezření na možné příznaky COVID-19 , tj.- infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, kašel, 

náhlá ztráta chuti a čichu a jiné příznaky dýchacích cest, nesmí nikdo vstoupit do školní jídelny ani 

přilehlých prostor! 

12.5.2020                                                                                       Vedoucí ŠJ Přáslavice : Marie Neumanová 


