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Provozní řád školní jídelny v době pandemie COVID 19  

platný od 25. 5. 2020 do odvolání 
 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice 

Dolní Roveň 200 

533 71 Dolní Roveň 

tel. 607 040 652    

synkova.michaela@zsdolniroven.cz  

 

Vstup do školní jídelny je povolen od 11.00 do 13.00 hodin, vždy pouze jedna vyučovací skupina 
v maximálním počtu 15 žáků s doprovodem. 

Tato doba je žáky využívána na konzumaci oběda na dobu nezbytně nutnou. 

V jídelně dětí se stravují z dospělých strávníků pouze zaměstnanci školy a to odděleně od dětí, zaměstnanci 
dodržují rozestupy 2 m, u stolu sedí maximálně po dvou. 

Výdej obědů se řídí rozvrhem dozorů po jednotlivých vyučovacích skupinách. 

Do jídelny během výdeje žáci samostatně nevstupují.   

Do jídelny je vstup zakázán všem cizím osobám a rodičům. 

Do jídelny žáci vstupují s rouškou, žáci dodržují dvoumetrové rozestupy, netvoří skupinky, dodržují osobní 
hygienu.  Před vstupem do jídelny si řádně umyjí ruce dezinfekčním mýdlem dle obrázku umístěného nad 
umyvadlem, dále při vstupu do jídelny si vydezinfikují ruce dle obrázku umístěného na zdi u dezinfekce.  
Strávníci si dle pokynu dozoru vyzvednou stravu u vydávající kuchařky, ničeho se nedotýkají, vydávající 
kuchařka žákům vydá podnos, příbor, polévku, hlavní chod, doplněk i nápoj.  Po příchodu ke stolu si sundají 
roušku a uloží ji do igelitového sáčku. Po konzumaci stravy si opět nasadí roušku a odnesou tác s nádobím na 
místo tomu určené.  Opouští školní jídelnu dle pokynů dozoru. 

Pracovník určený pro dezinfekci školní jídelny řádně vydezinfikuje každé místo u stolu školní jídelny, které je 
tak připravené pro další stravovací skupinu žáků. 

Dozor i žáci dbají na bezpečnost ve školní jídelně dle školního řádu, dodržují pokyny dozoru a pracovníků 
školní jídelny. 

Odhlášky a přihlášky obědů si rodiče či žáci zajišťují sami, prostřednictvím Škola OnLine nebo na 
www.strava.cz,  popřípadě hlásí  u vedoucí školní jídelny telefonicky na tel. čísle 607 040 652 nebo na e-mail 
obedy@zsdolniroven.cz.   
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Žáci při odběru stravy používají čipy, kterým si značí odběr jídla. Při zapomenutí čipu toto nahlásí vydávající 
kuchařce.  

Placení obědů se řídí pokyny, které strávník obdrží při nástupu školní docházky, i nadále platí bezhotovostní 
platba. 

Připomínky a dotazy k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny nebo ředitelka školy.  

 

V Dolní Rovni dne 11. 5. 2020       

Mgr. Jarmila Michálková 

ředitelka školy 

 


