
Školní stravování  při ZŠ Rájec-Jestřebí od 25.5.2020

* Žáci, kteří budou mít zájem o školní stravování RODIČE přihlásí přes www.strava.cz 
do pátku 22.5.2020 do 12:30 hodin.

* Do konce školního roku 2019/2020 bude v nabídce pouze jedno hlavní jídlo, tedy strava je 
bez možnosti výběru a přehlášení na oběd č.2

* Přihlašování i odhlašování obědů bude do konce školního roku 2019/2020,  probíhat stejným způsobem jako za standardního provozu, tedy přes 
www.strava.cz.

Terminál, kterým lze měnit obědy, umístěný před vstupem do školní jídelny nebude pro strávníky 
do 30.6.2020 k dispozici.

* Onemocní-li dítě má první den nárok na oběd – přes výdejové okénko ve školní jídelně – 
u hlavních dveří do školní kuchyně, od 12:00 do 12:30 hodin. Oběd bude vydán do náhradního termoobalu v     hodnotě 7,- Kč. Částka za náhradní 
termoobal bude uhrazena při předání oběda v     hotovosti – bude vydán doklad o zaplacení.

* Výdej obědů bude probíhat dle stanoveného rozvrhu od 11:00 hodin do 13:00 hodin. Skupiny budou rozděleny po max. 15 dětem, na konzumaci 
oběda bude mít každá skupina 20 minut. Jednotlivé skupiny se nebudou mísit, což zajišťuje vedení školy, potažmo pedagogové, dozor u oběda.

* Od 25.5.2020  do 30.6.2020 není nutné k výdeji obědů používat čipy. Obědy budou vydávány na základě seznamů přihlášených dětí ke stravování na 
každý jednotlivý den. 

* Děti si NEBUDOU brát tácy a příbory jako při standardním režimu výdeje. Děti u výdejového okénka dostanou tác, kde bude polévka, hlavní jídlo, 
nápoj, případně salát či ovoce. Z jídelny nelze nic vynášet. Malým dětem, které potřebují pomoc s odnesením tácu, bude k dispozici pedagogický dozor.

* Před příchodem do jídelny si děti řádně umyjí ruce desinfekčním mýdlem, případně použijí desinfekci.

* Děti i při výdeji budou dodržovat rozestupy 1,5 metru, bude zajišťováno pedagogy

* Roušku budou mít děti po celou dobu ( příchod do jídelny, výdej, usazení na místo ) – pouze při samotné konzumaci roušku odloží do svého vlastního 
sáčku.

* Výdej obědů zajišťují kuchařky ZŠ Rájec – Jestřebí v rouškách a jednorázových rukavicích

* Po opuštění jídelny každou jednotlivou skupinou budou jídelní stoly a židle desinfikovány

* Před i po výdeji obědů bude desinfikována zem ve školní jídelně

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/


* Školní jídelna při ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí užívá k desinfekci certifikované desinfekční prostředky schválené pro potravinářský provoz, distribuované 
firmou Hilso z Drnovic

* Jakékoli mimořádné situace ohledně stravování je možno řešit s vedoucí stravování primárně e-mailem serbouskova@zs-rajec.cz nebo na telefonu 
733 170 093.

Časový harmonogram jednotlivých skupin výdeje obědů podle tříd:

Výdej č. 1  11:00 hodin -  11:20 hodin 2.A 

Výdej č. 2  11:00 hodin – 11:20 hodin 2.B 

Výdej č. 3  11:20 hodin – 11:40 hodin       3.A           

Výdej č. 4  11:20 hodin – 11:40 hodin         3.B 

Výdej č. 5  11:40 hodin – 12:00 hodin         1.A  

Výdej č. 6  11:40 hodin – 12:00 hodin 1.B  

Výdej č. 7  12:00 hodin – 12:20 hodin 5.A  

Výdej č. 8  12:00 hodin – 12:20 hodin 5.B  

Výdej č. 9  12:20 hodin – 12:40 hodin 4.A  

Výdej č. 10        12:20 hodin – 12:40 hodin         4.B  
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Výdej č. 11  12:40 hodin – 13:00 hodin     2.A + 2.B  
                           děti navštěvující školní družinu


