Dodatek k Vnitřnímu řádu školní jídelny – výdejny ZŠ
(vydaný pod č.j. 266/2020, platný od 1.9.2020)
1. Žák si před jídlem důkladně umyje ruce, popř. použije dezinfekci, která je umístěna u
vchodu do jídelny nebo u umyvadla. Ústa i nos má po celou dobu zakrytý chirurgickou
rouškou nebo respirátorem s výjimkou konzumace stravy.
2. Pedagogický dohled povolí vstup do jídelny pouze po ověření, zda je k dispozici
dostatek volných míst (v jídelně nesmí být větší počet strávníků než je míst k sezení.)
Po vstupu dohled určí, které stoly může třída obsadit. U stolu sedí maximálně 4 žáci, se
stoly se nemanipuluje (mezi stoly musí být dodržena vzdálenost 1,5 m).
3. Dohled nalije žákovi polévku a zároveň vydá příbory (lžíci, vidličku, nůž).
4. Žák si sedne na místo, které už během oběda nesmí měnit. Zároveň žáci otočí kartičku
na červenou stranu s nápisem „NESEDAT“
5. Pití si žák sám nalévá z nápojového automatu. V případě opětovného nalití nápoje
použije novou skleničku. Nápoje ze džbánu nalévá na požádání pedagogický dohled.
6. Žáci ve frontě na druhé jídlo udržují mezi sebou rozestupy. Pedagogický dohled dbá na
to, aby fronta nebyla velká. V případě, že fronta je velká, zůstanou žáci sedět na místě
a vyčkají pokyny od dohledu. Dohled dbá na to, aby žáci, kteří odcházejí společně se
skupinou, dostali oběd přednostně.
7. Po jídle žák případné zbytky jídla příborem seškrábne do připravené nádoby a nádobí
včetně skleničky (misky) odevzdá na určené místo.
8. Žáci, kteří odcházejí samostatně opustí neprodleně jídelnu. Ostatní žáci se vrátí na své
místo a počkají na společný odchod s pedagogickým dohledem.
9. Po odchodu všech žáků od jednoho stolu, upozorní pedagogický dohled paní na mytí
nádobí na potřebu dezinfekce místa, popř. tuto dezinfekci provede sám. Po provedení
dezinfekce je na stole otočena kartička na zelenou stranu s nápisem „VOLNO“

Tento dodatek vnitřního řádu nabývá účinnosti 17.5.2021.

V Pardubicích dne 14.5.2020

Mgr. Lenka Macháčková
ředitelka školy

