
Příloha č. 2 

 

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny a vydávání svačin a obědů v MŠ – vydáno dne 21. 5. 2020 

s platností od 25. 5. 2020. 

 

Doplnění pravidel k vnitřnímu řádu v souvislosti s COVID 19 nad rámec běžných činností. 

 

Organizace provozu: 

 

Děti MŠ a zaměstnanci: 

 

• Před vydáváním svačinek a obědů si děti a zaměstnanci musí důkladně umýt a vydezinfikovat 

ruce (dohled zajistí pedagogický pracovník). 

• Expedient obědů připraví dětem na stolečky kompletní menu s příbory a pitným režimem. 

 

Žáci ZŠ a zaměstnanci: 

 

• Výdejní doba obědů je od 11:05 do 13:20 hod. 

• Před vstupem do jídelny si žáci i zaměstnanci musí důkladně umýt a vydezinfikovat ruce. 

• Dodržují rozestupy. 

• Zaměstnancům i žákům budou příbory a pitný režim vydávám u vydejního okénka spolu s 

kompletním menu. 

• Strávníci si před konzumací jídla sundají roušku a vloží ji do sáčku. 

• Dohled nad dodržováním pravidel zajístí pedagogický pracovník. 

 

Vyzvedávání oběda pro děti a žáky v první den nemoci se nebude prktikovat, nemocný se odhlásí 

nejpozději do 7:00 hodin ráno. 

 

Cizí strávníci: 

 

• Jsou povinni donášet náhradní jídlonosiče vždy jeden den dopředu a ten je připraven na 

následující den. 

• Jídlonosiče budou připraveny k vyzvednutí na místě k tomu určeném na rampě školní jídelny. 

• Cizí strávníci nesmí vstupovat do budovy školní jídelny. 

 

V přípradě nutnosti je možný telefonický kontakt na čísle 569 433 372 a nebo zazvonit na zvonek 

školní jídelny a vyčkat příchodu pracovníka. 

 

 

 

 

 

 

Martina Míchalová        Ing.. Eva Hrubá 

vedoucí stravování        ředitelka školy 

 

V Golčově Jeníkově dne 21. 5. 2020 

 



 

 

Příloha č. 1 

 

Dodatek k sanitačnímu řádu školní jídelny vydán dne 21. 5. 2020 s platností od 25. 5. 2020 

 

Doplnění pravidel k sanitačnímu řádu v souvislosti s COVID 19 nad rámec běžných činností. 

 

Denní dezinfekce: 

 

• Hygienických zařízení 

• Klik 

• Manipulačního náčiní 

• Výdejního okénka 

• Jídelních prostor (stoly, židle, umyvadla) – po každém jídle 

• Pracovních ploch 

 

Provádět denní výměnu úklidových pomůcek (hadry, houbičky) 

 

 

 

 

 

Míchalová Martina        Ing. Eva Hrubá 

vedoucí jídelny        ředitelka školy 

 

V Golčově Jeníkově dne 21. 5. 2020 

 

Seznámeny: 

 

Lenka Tlapáková 21. 5. 2020  

Alena Matějíčková 21. 5. 2020  

Petra Ronovská 21. 5. 2020  

Dagmar Medunová 21. 5. 2020  

Kateřina Smítková 21. 5. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Rozpis příchodů na obědy pro jednotlivé třídy 
 

 

1. A - 11:05 

1. B - 11:20 

2. TŘ - 11: 35 

3. A - 11:50 

3. B - 12:05 

4. A - 12:20 

4. B - 12:35 

5. A - 12:50 

5. B - 13:05 

 

 


