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Organizace provozu výdeje stravy školní jídelny od 1. 9. 2020 

Režim vstupu. 

Ve vstupu do budovy bude vymezen oddělený koridor pro přicházející a odcházející osoby.  

Na podlaze v jídelně a schodišti jsou umístěny značky, které vymezují bezpečný odstup mezi 

osobami. Všichni strávníci, kteří se řadí na výdej stravy, tak musí stát na některé z těchto 

značek. Vstup většího množství osob, než je počet značek, není možný. Tento princip je možno 

vyjádřit stručně: Každý na své značce .   

V případě příchodu většího počtu strávníku bude nutné vyčkat před jídelnou. Pro každou 

osobu je povinné použití dezinfekce na ruce ze stojanů před vchodem do jídelny.  

Z důvodu omezení kontaktu mezi jednotlivými skupinami strávníků bude výdej stravy časově i 

prostorově rozvržen. Rámcové časové vymezení je určeno:  

11.00 – 11.30 cizí strávníci (většinou jídlonosiče) 

11.30 – 11.35 dezinfekce prostor (stoly atd.) 

11.35 – 12.30 stravování žáků, především SPŠ a SOŠ 

12.30 – 12.35 dezinfekce prostor (stoly atd.) 

12.35 – 13.30 stravování žáků, především SPŠ a SOŠ 

13.30 – 13.35 dezinfekce prostor (stoly atd.) 

13.35 – 14.30 stravování žáků, především gymnázium 

Vstup žáků do budovy bude organizován pedagogickými pracovníky jednotlivých škol, základní 

časové rozdělení je: 

11.30 – 13.30 SPOŠ, 13.30 – 14.30 Gymnázium 

Protože prostor v jídelně bude vymezen pro jednotlivé skupiny strávníků a škol, je třeba zajistit 

jen bezpečný vstup do budovy (ideálně po třídách, jinak po skupinách max. 15 osob). Signál ke 

vstupu skupiny bude vydán zvukovým znamením (ovládaným kuchaři). Organizace vstupu do 

jídelny bude nutná jen v případě příchodu více tříd (čas příchodu bude předem znám). Není 

tak nutné vstup organizovat po celou určenou dobu, ale jen v době příchodu žáků. 

Časové vymezení výdeje stravy bude zpřesněno po vytvoření rozvrhu hodin v jednotlivých 

školách. Žáky požádáme, aby dodržovali stanovenou dobu výdeje. Prostorové vymezení 

v jídelně umožní i mimořádný souběžný výdej stravy pro žáky obou škol, není bohužel možné 

se tomu zcela vyhnout. 

Základní prostorové vymezení  
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Část A (vlevo od vstupu) blíže k výdejnímu okénku – učitelé a zaměstnanci škol (oddělené 

stoly) 

Část B (vlevo od vstupu) blíže vstupu – SPOŠ 

Část C (vpravo od vstupu) – Gymnázium 

Naším cílem je zajistit co nejrychlejší výdej stravy, vymezený prostor v jídelně tak budeme 

moci pružně měnit dle skupin strávníků (když budeme vědět, že např. v úterý po 13.30 již nikdo 

ze SPOŠ na oběd nepřijde, celý prostor bude určen pro gymnázium apod.)   


