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1. Provoz školní jídelny
Provoz školní jídelny se řídí:







zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve
znění pozdějších předpisů,
nařízením EU č. 852/2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Pravidla provozu školní jídelny
V souvislosti s uvolňováním opatření je provoz ve školní jídelně upraven těmito
pravidly:









Do školní jídelny je umožněn vstup pouze žákům, kteří se v jídelně stravují. Doprovodné
osoby nemají do budovy povolený vstup a čekají na žáky před školou.
Žáci smí do jídelny vstoupit pouze v doprovodu vyučujícího, který zodpovídá za
stanovená hygienická a bezpečnostní opatření.
Při vstupu do jídelny si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci a dodržují předepsané
rozestupy.
U výdejového pultu dostanou strávníci připravený tác s příborem, kde jim pracovnice
jídelny vydají misku s polévkou, hlavní chod a nápoj.
V prostoru jídelny si strávníci sedají pouze na vyznačená místa.
Po jídle strávník odnáší tác do okénka na špinavé nádobí.
Strávníci si při odchodu z jídelny opět dezinfikují ruce.
V době nepřítomnosti žáka první den nemoci ve škole, bude oběd vydán pouze do
jednorázových nádob. Oběd bude vydán u bočního vchodu školní jídelny a to i pro cizí
strávníky.
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Doba výdeje obědů pro rodiče a cizí strávníky je stanovena takto: 12,00 – 13,00 hodin
Objednání obědů probíhá pouze přes internet, telefonicky nebo emailem. Dotykový box je
mimo provoz! Email: sj@zernosecka.cz nebo stemberova.jana@zernosecka.cz
tel: 734 723 878, 286 010 830, 286 880 132

Dodatek nabývá platnost dne 1. 9. 2020

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.
ředitelka školy
Jana Štemberová
vedoucí ŠJ

V Praze dne 28. 8. 2020
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