Dodatek vnitřního řádu školní jídelny ZŠ Třebovská 147, Ústí nad Orlicí

Pravidla výdeje přijatá s ohledem ke COV. Tento dokument vychází z doporučení MŠMT a je vydán
z důvodu snížení možnosti šíření onemocnění Covid 19.
Může být doplňován s ohledem na vývoj epidemiologické situace a na opatření vydané MZ.
1. Před vstupem do jídelny je nutné si umýt ruce a použít desinfekci. Ve vestibulu ŠJ je umístěn
bezdotykový stojan na desinfekci.
2. Od 10. 9. 2020 je povinnost nosit v budově ŠJ roušku, či využít jiný způsob zakrytí nosu a úst.
Žádáme Vás, abyste roušku měli po celou dobu pobytu v jídelně, kromě samostatné konzumace jídla.
Roušku neodkládejte na stůl nebo tác, ale do přineseného sáčku.
3. Žáci se zařadí do fronty, ve které dodržují rozestupy mezi sebou minimálně 1, 5 metru, pomocí čipu
identifikuje, jaký mají pokrm a jeho velikost.
4. Poté žák dostane tác, příbor, polévku, hlavní pokrm, příp. salát, ovoce.
5. Nápoj si každý žák napustí sám přiložením skleničky (na ventil se nesahá, pouze se přitlačí
sklenička).
NELZE PŘILOŽIT OPĚTOVNĚ SKLENIČKU, ZE KTERÉ JSTE JIŽ PILI, VYZVEDNĚTE SI VŽDY ČISTOU.
6. Žák po skončení stravování odnese tác na okénko s nádobím.
7. Poté odchází z jídelny a zbytečně se nezdržuje v ostatních prostorách školní jídelny.
8. Pravidla platí do odvolání.
9. Rodiče nečekají a ani se nezdržují ve vestibulu jídelny.
Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky a žáky v době nemoci probíhá s ohledem na epidemiologické
podmínky pouze v době 11.00 – 11. 30 hodin.
Stravování v rámci distanční výuky.
V případě, že bude zavedena distanční výuka, mají žáci možnost se stravovat za dotovanou cenu
podle § 184a školského zákona.
Organizace distančního výdeje:
1. Všem žákům bude odhlášeno stravování na dobu distanční výuky.
2. Bude-li mít zájem se stravovat, přihlásí si obědy sám.
3. Oběd si vyzvedne v čase přesně určeném (po dohodě s ředitelem školy, žáci budou včas
informováni).
4. Po zrušení distanční výuky se vše vrátí tak, jak bylo nastaveno dříve.
Jestliže dítě bude nemocné, lze mu poskytnout zvýhodněné stravování pouze 1. den nepřítomnosti
ve škole (formou odnesení v jídlonosiči). Má–li Covid 19, nesmí si pro něj samozřejmě dojít samo,
podobně pro oběd nemůže žádná osoba, které byla nařízena karanténa. Jestliže je dítě zdravé, ale
byla mu nařízena karanténa, zůstane doma, neúčastní se aktivit školy a tudíž se nemůže účastnit
školního stravování.
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