6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace

Hygienické pravidla pro školní jídelnu
Strávníci se po návratu do školy, po ukončení nouzového stavu, mohou stravovat ve školní
jídelně, do konce školního roku, při dodržování těchto podmínek:

Přihlašování
 telefonicky nejpozději do 18. 5. 2020
 prostřednictvím https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
 osobní kontakt není možný

Platby
 Květen bude přihlášen z přeplatku.
 Platba na červen bude pouze převodem z účtu na účet, každý strávník jednorázově
(nebude INKASO ani složenky).
 Zaplaceno musí být do konce května.

Odhlašování
 Pouze telefonicky nebo prostřednictvím Strava.cz
 NEJPOZDĚJI den předem do 14.00 hod.

Vyzvedávání do jídlonosičů
 Není možné do konce školního roku. Nutno včas odhlásit!
 Rodiče nemají přístup do jídelny.

Organizace stravování
 Žáky přihlášené do školní jídelny doprovází pedagogický pracovník.
 Strávníci se budou stravovat v 15 členných skupinách, které budou chodit
v intervalech.
 Po vstupu do jídelny, si každý žák sedne k samostatnému stolu.
 Na stole budou mít připraveny talíře na polévku, příbor, pití, popřípadě dezert.
 Polévku, popřípadě pití nalévá dohlížející pedagog.
 Hlavní chod si žáci na pokyn pedagoga vyzvedávají u okénka.
 Žáci čekající na výdej hlavního jídla dodržují 2m rozestupy.
 Pokud si bude chtít strávník přidat – odnese nádobí a přídavek dostane u okénka na
čistý talíř.
 Po jídle odnesou použité nádobí – dodržovat rozestupy
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 Z jídelny odchází vždy celá skupina zpět do třídy.
 Po celou dobu stravování, žáci dbají pokynů pedagogů.

Hygiena
 Všichni strávníci nosí roušku a odkládají ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do
vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a použije desinfekci na ruce – aplikuje
dohlížející pedagogický pracovník.
 Po každé skupině bude provedena desinfekce stolů, židlí a ostatních ploch pracovnicí
ŠJ a připraveno pro další skupinu.
 Pracovníci ŠJ zajišťují doplňování dezinfekce a mýdel v umývárně.
 Při zajišťování úklidu dodržují pravidla BOZP – ochranné pomůcky.
 Všichni zaměstnanci ŠJ nocí ochranné roušky.

V Chebu 11. 5. 2020

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy

