POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
v období šíření Covidové infekce

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Výdej obědů v ŠJ:
Při vstupu do jídelny si každý žák dezinfikuje ruce.
Žáci dbají pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků jídelny. V jídelně je pro každou třídu
vyhrazen stůl, u kterého se budou stravovat vždy žáci jedné určené třídy.
Pokrmy vydává personál u okénka, žák obdrží příbor, hlavní jídlo včetně zeleninové oblohy. Terinu
s polévkou bude obsluhovat příslušný dozorující personál a žáky jednotlivě obslouží.
Vzhledem k tomu, že každý příchozí do jídelny je povinen, si před vstupem do jídelny dezinfikovat ruce,
může se na tomto základě sám obsloužit u pultu s nápoji.
U výdejního okénka žák přesně požádá o velikost porce pokrmů, protože jít si pro přídavek nebude
možné.
Po konzumaci oběda si žák odnese použité nádobí k okénku určenému k tomuto účelu.
Vzhledem k tomu, že je v letošním školním roce nutné omezit v maximální možné míře pohyb cizích
osob v prostorách školy, bude možné odhlásit oběd v první den nemoci od 6:00 do 7:00 ráno na
telefonním čísle vedoucí školní jídelny: +420 568 827 753. V nepřítomnosti paní vedoucí nahrajte
prosím vzkaz na záznamník.
Oběd v první den nemoci je možné vyzvednout pouze v době od 11:00 do 11:20.
Žáci, kteří se budou stravovat během vyučování, odcházejí ze školní jídelny v doprovodu příslušného
pedagogického dozoru.
Žáci, kteří přicházejí na oběd až po skončení dopoledního vyučování, budou již do šaten, případně do
příslušné učebny pro odpolední vyučování, odcházet samostatně.
V případě, že žák zapomene kartu nebo čip, vyzvedne si náhradní stravenku u asistentky pana ředitele,
paní Janíčkové.

Ve školní jídelně – bufet
Před vstupem do jídelny (bufetu) si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
Žáci při organizaci stravování v bufetu poslouchají pokyny pedagogických pracovníků a pracovníků
jídelny.
Po zakoupení svačiny žák ihned opouští školní jídelnu a odchází do třídy.

