
      Střední škola informačních technologií, s. r. o. 
           Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 

 
PROVOZNĚ HYGIENICKÉ PODMÍNKY PRO STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

Provozně hygienická pravidla – zahájení a průběh školního roku 2020/2021 

Na základě doporučujících ustanovení aktualizovaného manuálu MŠMT, dále zrušení mimořádných opatření 

krajské hygienické stanice MSL kraje v Ostravě ke dni 31.8.; 23:59 hodin a především společného postupu vedení 

obou škol, které jsou ve využívaných školních budovách  /SŠINFOTECH i SŠŘ/, rozhodl ředitel SŠINFOTECH, ředitel 

Střední školy řemesel a vedení školní jídelny o níže publikovaných pravidlech provozu školní jídelny od 1. 9. 2020. 

A. Školní jídelna zahájí pravidelný provoz pro studenty škol ke dni 1. 9. 2020. Tento den se ještě strava pro 

studenty nevydává. Lze se ale přihlásit se k odběru stravy. První měsíc /září/ si zakoupíte zálohově čip a 

stravné na měsíc září hotovostní platbou u vedoucí školní jídelny/dle instrukcí první den školy…1. 9. 2020; 

cena čipu 100,-Kč, přibližná cena na celý měsíc září 680,-Kč…dle počtu pracovních dní - 20/. Čip se zakupuje 

na celou dobu studia! Student 1. roč., který se bude stravovat, potřebuje hotovost 680+100=780,-Kč. 

Stravování je zahájeno od středy 2. září dle časových parametrů uvedených při vstupu do jídelny. Běžná 

pracovní doba výdeje je 11,30 – 14,30 hodin.  

B. Další měsíce lze využít bezhotovostní platbu. Podrobnosti k bezhotovostnímu režimu naleznete - zde 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Provozně hygienická pravidla 

1. V jídelně platí zákaz samoobslužného výdeje jídel. Všechny jídelní chody jsou vydávány pracovníky 

kuchyně. 

2. Všechny jídelní příbory jsou zabaleny v ubrouscích a jednotlivě si je každý strávník odebírá po použití 

desinfekce při vstupu do jídelny. 

3. V jídelně je k dispozici tekoucí studená i teplá vody a dostatečné množství oddělených papírových ručníků 

4. V jídelně se nepoužívají roušky ani žádné další ochranné pomůcky /rukavice apod./. Pokud někdo roušku 

v jídelně /mimo konzumaci jídla/používá, je to na jeho rozhodnutí. 

5. Po konzumaci jídla je okamžitě stravovací prostor desinfikován pracovníkem kuchyně 

6. Taktéž na dodržování pravidel dohlíží pracovníci kuchyně a jídelny 

7. U stolů sedíte klasickým způsobem /většina 1 stůl, 4 židle 

8. Hygienický i úklidový režim je ve všech prostorách školní jídelny četnější a obsáhlejší 

9. Stravování ve školní jídelně se účastní pouze studenti a zaměstnanci škol, kteří jsou místně příslušní 

školnímu objektu 

10. Ostatní strávníci mají zvláštní režim. 

11. Ve školní jídelně je zakázáno odkládání věcí mimo prostory stolů, kde strávník konzumuje jídlo/batůžky, 

školní tašky, NTB apod./ 

12. Za takto odložené věci nenese provozovatel ani škola odpovědnost 

V případě, že dojde k vyhlášení lokálních, částečných nebo plošných opatření, včetně karantény, budou výše 

uvedená příslušná pravidla /body 1. až 12. / upravena odpovídajícím způsobem. To platí jak negativním, tak i 

pozitivním směrem. 
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https://www.ssinfotech.cz/media/TEXTOVA%20GALERIE/AA%202020-2021/0%20ZAH%C3%81JEN%C3%8D%20%C5%A0R/stravov%C3%A1n%C3%AD%20-%20bezhotovostn%C3%AD%20platba.pdf

