Vnitřní řád školní jídelny
DODATEK COVID 19
1) Do školní jídelny je umožněn vstup pouze žákům a učitelům, kteří
mají objednaný oběd. Rodiče čekají na své děti venku před školou.
Rodiče nevstupují do prostor školní jídelny.
2) Žáci přicházejí do jídelny za doprovodu učitele, po jednotlivých třídách.
3) Žáci i učitelé mají celou dobu pobytu v jídelně nasazenou roušku. Roušku
si sundají až u stolu a uloží do svého igelitového sáčku. Před odchodem
od stolu si roušku opět nasadí.
4) Při příchodu do jídelny si všichni omyjí ruce mýdlem a použijí dezinfekci.
U výdajového pultu dostanou strávníci připravený tác s příborem a
skleničkou na nápoj. Na připravený tác jim pracovníci jídelny vydají talíř
s hlavním chodem a misku s polévkou. Nápoje si mohou strávníci nalít
pouze z bezdotykového zásobníku.
5) Po jídle si strávník nasadí roušku a odnáší tác do okénka na špinavé
nádobí.
6) Všichni strávníci si při odchodu z jídelny opět dezinfikují ruce.
7) V době nepřítomnosti žáka první den nemoci ve škole, bude oběd vydán
pouze do jednorázových nádob. Krabičky na jídlo jsou k dispozici v jídelně
za 7 Kč. Oběd rodiče vyzvedávají v kanceláři školní jídelny. Od druhého
dne nemoci nemá žák nárok na dotovaný oběd.
8) Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy :
Pondělí - Pátek 11.30 hod - 14. 10 hod

Výdej obědů pro veřejnost pouze do jídlonosičů. Jsou potřeba 2 jídlonosiče na
výměnu. Naplněné ešusy se vyzvedávají v čase 10.00 – 11.00 hod

Objednávání obědů doporučujeme přes internet, telefonicky nebo emailem.
Dotykové objednávkové boxy jsou denně dezinfikovány.
Email jidelna@gymhost.cz
tel 499 441 342
Upřednostňujeme úhradu stravného převodem na účet.
Č. ú. 225880790/0600, variabilní symbol vám přidělíme v kanceláři školní
jídelny. Stravné lze uhradit i hotově v kanceláři školní jídelny v době
od 8.00 - 14.30 hod.

Dodatek nabývá platnost dne : 10. 9. 2020
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