
ŠKOLNÍ JÍDELNA HOLICE, NÁDRAŽNÍ 1021, OKRES PARDUBICE 
 

Dodatek č.1 k vnitřnímu řádu školní jídelny v době pandemie COVID 19 platný 
od 25.5.2020 do odvolání 

 
Po nezbytně nutnou dobu je forma stravování zavedena dle místních podmínek 
a množství strávníků v době uvolňování takto: 
 

1) Střídání docházky na stravování do školní jídelny po týdnu ZŠ Holubova a ZŠ 
Komenského– výdej teplého pokrmu ve školní jídelně a výdej studeného obědového 
balíčku (vydaný přímo do učebny).  

2) Vstup do školní jídelny je povolen od 10.30 do 13.45 hodin. 
3) V jídelně budou usazeny maximálně 3 vyučovací skupiny po 15 žácích s doprovodem. 
4) Skupiny budou mezi sebou odděleny. 
5) U stolu bude sedět pouze jeden strávník. 
6) Tato doba je žáky využívána na konzumaci oběda na dobu nezbytně nutnou.  
7) Výdej obědů se řídí rozvrhem dozorů po jednotlivých vyučovacích skupinách.  
8) Do jídelny během výdeje žáci samostatně nevstupují. 
9) Do jídelny je vstup zakázán všem cizím osobám a rodičům.  
10) Před vstupem do jídelny si řádně umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují si ruce. 
11) Do jídelny žáci vstupují s rouškou, žáci dodržují dvoumetrové rozestupy, netvoří 

skupinky, dodržují osobní hygienu. 
12) Po nezbytně nutnou dobu je zrušen samoobslužný výdej.  
13) 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.  

14) Po příchodu ke stolu si sundají roušku a uloží ji do igelitového sáčku.  
15) Po konzumaci stravy si opět nasadí roušku a odnesou tác s nádobím na místo tomu 

určené.  
16) Skupiny opouští školní jídelnu dle pokynů dozoru. 
17) Pracovník určený pro dezinfekci školní jídelny řádně vydezinfikuje každé místo u stolu 

školní jídelny, které je tak připravené pro další stravovací skupinu žáků. 
18) Dozor i žáci dbají na bezpečnost ve školní jídelně dle školního řádu, dodržují pokyny 

             dozoru a pracovníků školní jídelny. 
19) V první den neplánované nepřítomnosti bude strava vydána do jednorázových 

potravinových obalů, popřípadě výdej na talíř a rodič nebo zákonný zástupce si 
pokrm přendá sám do vlastní nádoby. 

20) Odhlášky a přihlášky obědů si rodiče či žáci zajišťují sami na emailu 
jidelna.odhlasky@seznam.cz, popřípadě telefonicky na tel. čísle 466 682 190.  

 
 

 
Holice dne 22.5.2020                                                          Marková Andrea 

                                                                                                        ředitelka školní jídelny 


