
 Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace 

 

Dodatek č. 1 

k Vnitřnímu řádu školní jídelny 
 

Opatření proti šíření infekčních onemocnění 

včetně COVID 19 

 
schváleno 25. 8. 2020 

platnost od 1. 9. 2020  

 

Základní škola Dubí 2 přijala na základě preventivního a protiepidemického opatření 

MŠMT v rámci Dodatku č. 1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny následující opatření.  

 

1. Pravidla pro vstup osob do budovy školní jídelny 

1.1.  Do budovy školní jídelny vstupují pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění. 

1.2. Do prostoru školní jídelny, kde se jedinci stravují, zákonní zástupci a osoby, jež nejsou 

strávníky,  nevstupují. 

1.2.1. Znění bodu 1.2. platí i pro vyzvedávání dětí ze školní družiny. Zákonní zástupci vyčkávají 

před budovou školní jídelny na příchod dítěte nebo vychovatelky. 

1.3. Zákonní zástupci a strávníci mohou vstoupit do kanceláře vedoucí školní jídelny za účelem 

úhrady stravného vchodem z ulice Tovární.   

 

2. Pravidla pro dodržování hygieny rukou 

2.1. Přítomné osoby dbají na zvýšenou osobní hygienu – buď si umyjí ruce teplou vodou a 

mýdlem před výdejem jídla, nebo použijí desinfekci rukou.  

 



3. Pravidla používání zakrytí úst a nosu 

3.1. Pravidla používání zakrytí úst a nosu (např. rouškou, ústenkou) podléhá aktuální 

epidemiologické situaci a pravidlům daným nařízením MZ a MŠMT ČR.  

3.1.1.  Osoby přítomné ve školní jídelně mají zakrytá ústa a nos při vstupu do jídelny, při výdeji 

jídla, při odnosu tácu s jídlem ke stolu, při odnášení tácu s nádobím po jídle a při odchodu ze 

školní jídelny. Pouze při konzumaci nemají zakrytí úst a nosu. 

 

4. Pravidla pro dodržování čistoty prostor 

4.1. Ve školní jídelně jsou pravidelně myty a desinfikovány veškeré plochy, kliky. 

4.1.1. Plochy jsou vždy desinfikovány po jednotlivých skupinách strávníků.  

4.2. Ve školní jídelně se pravidelně větrá.   

 

5. Pravidla pro výdej jídel  

5.1. Výdej jídel probíhá bezkontaktně u výdejního okénka, kdy strávník dostane naservírované 

jídlo, pití a příbor na tácu od kuchařek. 

5.1.1. Je zrušena samoobsluha ve formě samostatného výběru příboru, tácu a pití.  

5.1.2. Strávník, který si chce přidat jídlo nebo pití, odnáší použité nádobí na pult odkládacího 

okénka a v okénku výdejním dostává přidáno na čistém talíři či v čisté skleničce.  

5.1.3. Děti se neshlukují ve frontách na jídlo. Jednotlivé skupiny strávníků se vystřídají při 

výdeji jídla. 

5.2. Školní jídelna umožní odběr jídla i dětem, které se povinně vzdělávají distančním 

způsobem.  

5.2.1. Děti, kterým byla nařízena karanténa, mají 1. den své nepřítomnosti ve škole (1. den 

karantény) nárok na oběd, který jim může vyzvednout v jednorázovém obalu poskytnutém 

školní jídelnou osoba, které nebyla nařízena karanténa. Oběd vyzvedne v jiný čas, než ve 

kterém chodí ostatní děti na oběd.  

5.3. Z důvodu zajištění oddělení strávníků naší školy od strávníků z Gymnázia J. A. K. Dubí je 

upravena doba pro vydávání jídel, kdy strávníci z gymnázia vstupují do školní jídelny od 14 

hodin. Strávníci ze ZŠ Dubí 2 se již v této době ve školní jídelně nenacházejí.  

5.4. Cizí strávníci mimo zaměstnance Gymnázia J. A. K. Dubí se na základě nového opatření 

v jídelně nestravují.  

 



Dubí 2 dne 25. 8. 2020    

 

        Mgr. Soňa Kosová 

           ředitelka školy  


