
Mateřská škola Včelička 
U Školky 271, 277 15 Tišice      tel. 776 102 613      e-mail: ms@tisice.cz      IČO: 750 31 591 
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Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu ŠJ č. j. 57/2019 

 

 

Provoz školní jídelny v souvislosti s Covid - 19 

 

 

Provoz školní jídelny se řídí: 

• zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

 

 

Vedoucí školní jídelny: Lenka Štolbová 

Telefon: 792 312 835 

E-mail: stravne@ms-vcelicka.cz 
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Stravování je pro žáky mateřské školy po dobu omezení v důsledku Covid - 19 naplánováno 
následovně: 
 
PŘESNÍDÁVKA 

• v případě spojení dvou tříd je mezi třídami dodržen minimálně 1,5 metru rozestup 

• děti si před konzumací stravy řádně umyjí a vydezinfikují ruce 

• děti si jednotlivě budou brát tácky s připravenou stravou (pečivo i ovoce nebo zeleninu), 
kterou jim podá pracovník vybavený ochrannými rukavicemi, 

• dětem přidávají pečivo, ovoce nebo zeleninu pedagogičtí pracovníci, kteří mají nasazené 
chirurgické rukavice 

• použité nádobí děti vrací na určené místo 
 

OBĚD 

• v případě spojení dvou tříd je mezi třídami dodržen minimálně 1,5 metru rozestup 

• děti si před konzumací stravy řádně umyjí a vydezinfikují ruce 

• děti jednotlivě budou mít připravené talíře na polévku, příbor a sklenice s pitím na svých 
místech u stolečků 

• polévku jim nalévá pedagogický pracovník vybavený ochrannými rukavicemi 

• pro hlavní jídlo si děti budou chodit po stolečcích k okénku, nejmladším dětem ve třídě 
Motýlci bude oběd podávat pedagogický pracovník vybaven ochrannými rukavicemi 

• použité nádobí děti vrací na určené místo 

• přidávat si budou chodit děti k okénku, kde jim jídlo naservíruje kuchařka, která je 
vybavena rouškou a ochrannými rukavicemi 

 
SVAČINA 

• v případě spojení dvou tříd je mezi třídami dodržen minimálně 1,5 metru rozestup 

• děti si před konzumací stravy řádně umyjí a vydezinfikují ruce 

• děti si jednotlivě budou brát tácky s připravenou stravou (pečivo i ovoce nebo zeleninu), 
kterou jim podá pracovník vybavený ochrannými rukavicemi, 

• dětem přidávají pečivo, ovoce nebo zeleninu pedagogičtí pracovníci, kteří mají nasazené 
chirurgické rukavice 

• použité nádobí děti vrací na určené místo 
 

Děti si nebudou samy natáčet nápoje ani brát doplňky stravy ve formě ovoce, mléčných pokrmů 
apod., ani příbory. 
Kuchařky budou dětem i dospělým vydávat stravu s ochranou úst a nosu rouškami nebo 
bezpečnostními štíty a při vydávání stravy budou používat jednorázové rukavice. 
 

V Tišicích 5. 9. 2020 

 

…………………………………                                                                      …………………………………………… 

   Lenka Štolbová                                                                                     Mgr. Tereza Netíková 

vedoucí školní jídelny                                                                            ředitelka mateřské školy 


