Pravidla ve školní jídelně od 25.5.2020 pro žáky a závodní
stravování
Nárok na oběd (dotovaný) mají pouze žáci, kteří dochází do školy (=jsou
zapsáni v docházkové knize=zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku u 9.
tříd do 7.5.2020, u 1. stupně do 18.5.2020 a doložil Čestné prohlášení bezinfekčnost).
Nárok na oběd s příspěvkem z FKSP mají také zaměstnanci, kteří pracují nebo
se na zaměstnání připravují nejméně 3 hod.
Veřejnosti=ostatním cizím strávníkům může být jídlo připraveno, ale
vydáváno „přes okénko“. Jídlo není možné konzumovat ve školní jídelně.
(Žáci mohou být i veřejnost=nechodí do výuky, mohou si oběd vyzvednout u
okénka za cenu 77,-Kč jako cizí strávník, velikost porce je pak jako pro
dospělého).
- Doba výdeje (může být upraveno podle počtu strávníků):
- Cizí strávníci – výdejní okénko 10,30 – 11,00
- Zaměstnanci – 11,15 – 12,15 (nebo po dohodě do jídlonosiče v 10,30 –
11,00 hod ve výdejně ze Sládkovy ulice)
- Žáci – podle rozpisu (záleží na počtu skupin) od 11,30 hod
Obědy pro žáky budou připravovány převážně v podobě studeného balíčku =
menu č.1 v jídelním lístku. Oběd je možné donést i z domova.
Obědy je třeba přihlásit: do 18.5.2020 v souladu s Přihláškou k výuce
nepřihlášený oběd nebude vydán=nebude připraven
- elektronicky přes internet: www.e-jidelnicek.eu, Praha, Praha 7,
Korunovační + přidělený PIN (každý žák měl mít vyzvednutý od nového
šk.roku – info ve školní jídelně) - lze pouze v případě dostatečného kreditu
- emailem: sj.korunovacni@volny.cz – pouze v případě dostatečného kreditu
- telefonicky: 223 018 915 – pouze v případě dostatečného kreditu
- osobně: pokladna 7,30 – 12,00
Zaslat kredit lze na č.úč.51-2510110217/0100, do textu jméno strávníka+třída
Obědy pro zaměstnance=závodní stravování je možno konzumovat podle
Nařízení MŠMT v jídelně. Pro zaměstnance platí menu č.2 podle jídelního
lístku, ale mohou rovněž menu č.1 – studený balíček.

- Do prostor jídelny vstupuje pouze strávník s objednaným obědem,
rouškou a čipem
- Při vstupu do školní jídelny si strávník umyje ruce a použije dezinfekci
- Udržuje čistotu – použité ručníky odhazuje do určené nádoby
- Dodržuje předepsané 2 m rozestupy
- Zaměstnanec dostane tác s příborem, děti přejdou rovnou k čipovacímu
zařízení
- Po označení čipem převezme oběd (popř. nápoj)
- Děti odchází zpět do určené třídy, kde si oběd (i donesený z domova)
snědí na svém místě (po příchodu zpět do třídy si umyjí a vydezinfikují
ruce, uloží roušku na nezbytnou dobu do označeného sáčku, dodržují
zvýšená hygienické doporučení)
- Zaměstnanci odchází ke stolu, sedají si napravo v jedné řadě ob židli
- Roušku odkládají pouze před samotnou konzumací jídla a pití, a to do
vlastního sáčku
- Po konzumaci - opět s rouškou - odnesou tác s použitým nádobím
k okénku
- V prostorách jídelny se zbytečně nezdržují, dobu konzumace jídla zkrátí
na minimum
- V případě podezření z nemoci, nebude strávník do jídelny vpuštěn

V Praze dne 12.5.2020
Sestavila: Hana Štekrová, vedoucí šj ZŠ Praha 7, Korunovační 8

