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DODATEK PŘI MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ PŘI COVID-19 a
REKONSTRUKCI ŠKOLY
ČÁST I.

Pravidla pro žáky, jejich zákonné zástupce a ostatní
Pro vstup do školní jídelny používají všichni hlavní vchod do školy. Od vstupu do
budovy školy a ven ze školy jsou všichni strávníci povinni nosit na ústech
ochrannou roušku. Výjimku tvoří doba konzumace stravy.
V rámci doplňkové činnosti se neumožňuje stravování cizích strávníků a důchodců ve školní
jídelně.
Předpokládaná kolaudace školy /ukončení stavebních prací/ je naplánována k 15. 2. 2021.
Výdejní doba:
výdejní doba pro žáky soukromé školy: začátek od 10.50 h – dle rozpisu skupin
výdejní doba pro žáky:
od 11.45 h - dle rozpisu
pro zaměstnance školy:
od 11.15 – 14.00 h
pro cizí strávníky a důchodce: nevaříme

POZOR - STRAVA NEBUDE VYDÁVÁNA DO JÍDLONOSIČŮ.
Spojovací chodba bude průchozí pouze v intervalu 10:30 – 14:30 hodin.

ČÁST II.
Dozor ve školní jídelně
Dozor ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy – dozorující je určen vedením školy k
jednotlivým skupinám strávníků /žáků/.
Dozor vydává pokyny k zajištění kázně žáků a dohlíží na dodržování hygienických a kulturních
stravovacích návyků.

Konzumace oběda
Při vstupu do školní jídelny, je příbor s platem podán strávníkovi příslušným dozorem.
/v rukavicích/
Strávníkům je vydáván kompletní oběd obsluhou kuchyně. /kuchařkou/
U stolu si strávníci roušku sundají a poté obědvají.
Po konzumaci stravy si odnesou podnos k odběrovému okénku. /již s rouškou/

Úklid
Úklid - dezinfekci a větrání školní jídelny po každé skupině strávníků zajišťuje určená paní uklízečka
školy.

ČÁST III.

Pravidla pro žáky
Žáci vchází s rouškou na obličeji, před vstupem do jídelny umyjí si ruce na vyznačeném místě, kde
je teplá tekoucí voda. Před vstupem do jídelny se provede dezinfekce rukou a kontrola dodržení
hygieny.
Není dovoleno utíkat, případně skákat po schodech. V jídelně není dovoleno předbíhat.
Do jídelny mají přístup pouze žáci, kteří se zde stravují.

ČÁST IV.
Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen v prostorách školní jídelny a ve vestibulu školy.

V Mostě dne 18. 9. 2020

Mgr. Lenka Firmanová
ředitelka školy

