
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – DODATEK Č. 9  

  

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
VZHLEDEM KE COVID-19 

 Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí SOUBOREM 

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

VZHLEDEM KE COVID-19  

Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. 

• Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách min. 60 °C 

• Ve společných prostorech školy a při výdeji pokrmů mají zaměstnanci zakryté dýchací 
cesty ochranným prostředkem - respirátor, nano rouška. 

• Výjimku tvoří konzumace potravin, nápojů, oběda. 

• Před vstupem do jídelny si strávníci myjí a dezinfikují ruce. 

• Není umožněno samoobslužné odebírání příborů z hromadných zásobníků, nápojů, 
ovoce a salátů. Doplnění nápojů se provádí ze džbánů obsluhou zaměstnanců 
kuchyně. 

• Výdej oběda první den nemoci: 10:30 – 11:00 hod. do vlastních čistých jídlonosičů. 
(Okénkem ze školní zahrady) 

• Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani 
zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do 
prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba nebo dítě. 

• U jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků a mezi skupinami nejvýše 6 strávníků je 
rozestup alespoň 1,5 metru. 

• Do jídelny vždy vstupuje jedna skupina pro výdej oběda. Poté je jídelna dezinfikována a 
vyvětrána, před vstupem další skupiny. 

• Pro výdej oběda je nutný čip, nebo náhradní stravenka. 

• Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. 

• Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátor 
FFP2 nebo roušky. Vyjma doby konzumace obědu. 

• Do prostor jídelny není umožněn vstup cizích strávníků. 

 

 

 

 

 

 

-1- 



Změna ceny za stravné platná od 1. 9. 2021 

Stravné v MŠ               

strávníci do 6 let  

přesnídávka           8,- 

oběd         23,- 

svačina            8,- 

celkem                            39,- Kč 

 

strávníci 7-10 let /ti co od 1. 9. do 31. 8. dovrší 7 let/ 

přesnídávka           9,-  

oběd         25,- 

svačina           9,- 

celkem           43,- Kč  

 

Stravné v ZŠ obědy 

7 – 10 let            26,- Kč 

11 – 14 let        29,- Kč 

15 let a více        33,- Kč 

Zaměstnanci           36,- Kč 

 

Stravné ostatní 

Důchodci + zaměstnanci OÚ       oběd  45,- Kč 

Cizí strávníci      oběd  77,- Kč  

večeře  71,- Kč 

snídaně  57,- Kč  

svačina   36,- Kč 

Upozornění pro zákonné zástupce! 

Obědy dětí jsou dotované (provozní a mzdová režie) a rodiče platí pouze cenu potravin. Zákonný zástupce 

je proto povinen, v případě absence, řádně stravu dětem odhlásit. První den nemoci, lze oběd vydat do 

jídlonosiče a další dny odhlásit. Pokud se tak nestane, budeme Vám další dny za neodhlášené obědy 

účtovat k ceně potravin navíc provozní a mzdovou režii celkem 39,- Kč. 

 

V Osečné dne 1. 9. 2021       Edita Hývlová 

Vedoucí ŠJ 
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