Základní škola J. V. Sládka Zbiroh,
příspěvková organizace
Poskytování stravování školní jídelny při ZŠ J. V. Sládka Zbiroh
v době od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
Žákům, kteří se budou účastnit vyučování formou dětských skupin, resp. budou přítomni ve
škole do konce školního roku 2019/2020, bude poskytováno školní stravování v souladu
s vyhláškou 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování
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ORGANIZAČNÍ ZÁSADY
HYGIENA
PŘÍJEM SUROVIN
PŘÍPRAVA STRAVY
VSTUP STRÁVNÍKŮ DO JÍDELNY A ORGANIZACE STOLOVÁNÍ
VÝDEJ A STOLOVÁNÍ
DEZINFEKCE A MYTÍ NÁDOBÍ

Organizační zásady







Ředitelka školy poskytne vedoucí ŠJ seznam žáků, kteří pravidelně docházejí na výuku
od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 a budou se stravovat ve školní jídelně. Strávníci musí
mít vyplněnou závaznou přihlášku na školní rok 2019/2020. Dále se mohou v ŠJ
stravovat zaměstnanci ZŠ a ZUŠ, kteří docházejí k fyzické výuce do ZŠ.
Z důvodu mimořádné situace školní jídelna vaří pouze jeden hlavní chod a polévku.
Z hygienických důvodů a nebezpečí možné kontaminace přenosnými jídlonosiči, ŠJ
nevaří pro cizí strávníky, kteří odebírají stravu do vlastních jídlonosičů. O stravu do
jednorázových krabiček nebyl cizími strávníky projeven zájem z důvodu navýšení ceny
jednoho oběda o cca 10,- Kč.(jednorázový box na hlavní chod, jednorázová miska na
polévku +potravinová fólie).
Hlavní zásady správné praxe jsou uvedeny v dokumentaci systému HACCP ŠJ při ZŠ
Zbiroh.

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh,
příspěvková organizace

Hygiena














Vedoucí ŠJ si provádí pravidelnou dezinfekci kanceláře (pracovní stůl, klávesnice, myš,
atd.)
Upřednostňuje bezhotovostní platby.(číslo účtu ZŠ Zbiroh 843458319/0800).
Přihlášky a odhlášky jsou doporučovány telefonicky (371 784 026), nebo elektronicky
(jidelna.zbiroh@tiscali.cz).
Vedoucí ŠJ proškolí kuchařky a provozní zaměstnance k pravidlům osobní hygieny,
nošení ochranných pracovních pomůcek, ochranných osobních pomůcek a
opatřením, která budou přijata se současnou mimořádnou situací.
Pracovnice ŠJ, která se nebude cítit dobře a bude pociťovat příznaky nemoci, nahlásí
svůj zdravotní stav vedoucí ŠJ, nesmí vykonávat svoji práci a bezodkladně opustí
provozovnu.
Všechny zaměstnankyně ŠJ byly poučeny, jak dodržovat správný postup mytí rukou
(teplá voda, vhodný prostředek na mytí rukou, délka mytí, osušení jednorázovým
ručníkem, bezoplachová gelová dezinfekce).
Zaměstnankyně byly poučeny o omezení podávání rukou a dbají na prevenci kontaktu
rukou s obličejem, ústy, očima a nosem.
Na provozovnu byly zajištěny vhodné dezinfekční prostředky s virucidním účinkem
typu Anti-Covid, který byl vyroben na základě doporučení receptury WHO,
bezoplachová gelová dezinfekce na ruce, fungicidní detergent DD 443 Plus,
bezoplachová dezinfekce ve spreji (kliky, zábradlí), Savo.
Zaměstnankyně byly poučeny o častějším mytí a dezinfekci pracovních ploch,
pracovních pomůcek a často kontaktovaných součástí provozovny, jako jsou kliky u
dveří, zábradlí, a sociální zařízení.

Příjem surovin




Vstup do budovy ZŠ J. V. Sládka Zbiroh je umožněn pouze žákům, zaměstnancům ZŠ a
ZUŠ, proto je z těchto důvodů omezen vstup cizím osobám do budovy (např. rodiče,
obchodní zástupci a řidiči).
Je nutné minimalizovat kontakt pracovníků ŠJ při přebírání zboží s dodavatelem.
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Přepravní obaly od nebalených potravin (např. maso, pečivo, zelenina) zůstávají u
vchodu v suterénu před dveřmi sklepa, nebo si jej přepravci ihned odeberou a
zaměstnankyně si za dodržování hygienických předpisů zboží přendá do čisté a
vydezinfikované přepravky. Zboží uložené v kartónových obalech se za dveřmi u
vstupu vybalí a ve vydezinfikovaných přepravkách se uskladní dle doporučení
výrobce. Papírové kartony budou uloženy v místnosti umístěné na rampě viz HACCP.
Po manipulaci s dodanými surovinami a příjmovými doklady si musí zaměstnankyně
ŠJ řádně umýt ruce a použít dezinfekci.

Příprava stravy





Zaměstnankyně školní kuchyně byly poučeny o důsledném dodržování pravidel
osobní hygieny, včetně častého mytí rukou.
Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů, požívají kuchařky roušku, ústenku
(popř. jinou ochranu nosu a úst).
Při manipulaci s potravinami a při přípravě pokrmů, používají kuchařky jednorázové
rukavice.
Hotové pokrmy se důsledně přikrývají, aby se zamezilo k možné kontaminaci

Vstup strávníků do jídelny a organizace stolování






Vedení školy zajistí, aby žáci přicházeli do jídelny po skupinách tak, aby byl splněn
doporučený počet osob v jídelně. Dále ředitelka školy stanoví takový časový
harmonogram, aby bylo možné dodržet délku výdeje stanovenou zákonem. Skupiny
budou odpovídat skupinám ve třídách, jejichž složení se nebude měnit. V jídelně se
nesmějí potkávat žáci z jiných skupin žáků.
Pře vstupem do jídelny si všichni strávníci umyjí ruce, nebo si je dezinfikují (umývárna
je umístěna před vchodem do školní jídelny, popř. v každé učebně je možnost umytí
rukou s následnou bezoplachovou dezinfekcí (dohlíží pedagogický pracovník).
Pedagogický pracovník zajistí v jídelně dohled, který upozorňuje strávníky na
povinnost hygienického chování tj. dodržování rozestupů, ukládání ústenek
jednotlivých strávníků do přinesených vlastních obalů (sáček, krabička).
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V jídelně je odebráním židlí nastaven požadovaný počet současně se stravujících
strávníků a dostatečný odstup mezi nimi. (doporučená vzdálenost je 1,5m – 2m).
Zaměstnanci školy, kteří nevykonávají dohled v jídelně, se stravují odděleně od žáků,
nebo v předem stanoveném čase.

Výdej a stolování













Před výdejním okénkem je naznačen doporučený odstup strávníků, který jsme zajistili
pomocí barevné vyznačovací samolepící podlahové pásky.
Při výdeji chceme minimalizovat úzký kontakt pracovnice jídelny se strávníky a
strávníky s pracovnicemi a proto byla nainstalována ochranná stěna z plexiskla
usazená v dřevěných rámech, které byly ošetřeny ekologickým nátěrem na dřevo.
Strávník použije u výdejního okénka identifikační médium (čip, ISIC karta) přiložením
k čtecímu terminálu.
Personál ŠJ stravu vydává v rouškách, ústenkách (popř. s jinou ochranou úst a nosu) a
jednorázových rukavicích a to i v tom případě, že stravu k výdeji jen připravuje.
Z bezpečnostních a hygienických důvodu (z důvodů prevence „přehrabování“) jsme
zrušili samoobslužný výdej příborů, pitného režimu, salátů, kompotů, doplňků stravy
a polévek. Vše bude umístěno mimo dosah strávníka ve varně a strávníkovi vše
postupně vydá personál ŠJ v jednorázových rukavicích a roušce či jiné ochraně úst a
nosu.
Nápoje budou rozlévány a vydávány společně s polévkou, hlavním chodem a
příborem u výdejního okénka personálem ŠJ.
Každý strávník bude mít u výdejního okénka k dispozici papírový ubrousek, který
taktéž vydá personál ŠJ, na odložení příboru na stole.
Strávníci i pedagogický personál jsou v jídelně v rouškách mimo doby vlastní
konzumace stravy. Roušku, ústenku či jinou ochranu úst a nosu si odloží do vlastního
sáčku či krabičky, kterou si sami do ŠJ přinesou.
Po ukončení konzumace a odnesení použitého nádobí, čekají žáci na pokyn pedagoga
a organizovaně opouštějí jídelnu.
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Dezinfekce a mytí nádobí






Strávník odkládá použité nádobí do okénka, kde pověřený personál talíře a skleničky
předmyje v co nejteplejší vodě za pomoci dezinfekčního prostředku, opláchne a
následně použije strojní mytí za použití co nejvyšší možné teploty vody.
Při ručním mytí nádobí použijeme co nejvyšší možnou teplotu vody, častou výměnu
vody za použití dezinfekčního přípravku a důkladného opláchnutí nádobí.
Po ukončení každého výdeje budou vydezinfikovány stoly, opěradla židlí, výdejní pult
a čtecí terminál.
Po celou dobu výdeje budou pootevřená okna, aby se zajistilo větrání v místnosti
jídelny.

Ve Zbiroze, dne 15. května 2020

Kateřina Štědrá
vedoucí ŠJ

Přílohy k tomuto dokumentu:



Prohlášení zaměstnanců o poučení a seznámení s pokyny za mimořádné situace
v provozu ŠJ Zbiroh
HACCP ŠJ při ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p. o.

