
PODMIENKY PRE PREVÁDZKU ŠKOLSKÉHO STRAVOVACIEHO ZARIADENIA 

BOBOT od 1.6.2020 

 

 

Materská škola: 

 

 stravovanie detí MŠ bude v školskej jedálni zabezpečené v bežnej forme za dodržania 

prísnych hygienických opatrení podľa upraveného harmonogramu: 

DESIATA  8,20 – 8,50 hod. 

OBED  11,20 – 11,50 hod.  

OLOVRANT 14,15 – 14,30 hod. 

 pri vstupe do školskej jedálne si deti aj pedagogickí zamestnanci dezinfikujú ruky, 

zamestnanci MŠ  musia mať prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo 

ochranným štítom 

 pedagogický zamestnanec prevezme cez výdajne okienko resp. dvere pripravenú 

stravu na tácke /desiatu, olovrant/ alebo na tanieri /obed/   od zamestnancov školskej 

kuchyne aj s hygienicky baleným príborom do servítky a nápojom ku jedlu 

 po každom odstravovaní detí MŠ v školskej jedálni sa budú plochy stolov a stoličiek 

dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom nepedagogickým zametnancom MŠ 

 použitý riad odovzdá pedagogický zamestnanec MŠ cez výdajne okienko resp. dvere 

zamestnancovi kuchyne 

 zamestnanci MŠ sa stravujú súčasne  s deťmi v školskej jedálni v čase od 11,20 – 11,50 

hod. za dodržiavania hygienických pravidiel 

 pri príprave jedál, pri vydávaní a stravovaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické 

pravidlá vydané UVZ SR 

 

 

 



Základná škola: 

 

 stravovanie detí  ZŠ bude zabezpečené v bežnej forme za dodržania prísnych 

hygienických opatrení podľa harmonogramu v čase od 12,20  - 12, 50 hod. 

 pri vstupe do školskej jedálne a preberaní stravy si deti aj pedagogický dozor prekryjú 

horné dýchacie cesty rúškom a pred vstupom do jedálne si dezinfikujú ruky   

 pripravenú stravu si prevezmú deti ZŠ od zamestnancov kuchyne cez výdajné okienko 

resp. dvere aj s hygienicky baleným príborom v servítku a nápojom k hlavnému jedlu 

 dozor pri prevzatí stravy a stravovaní zabezpečí pedagogický zamestnanec ZŠ 

 pedagogickí zamestnanci sa stravujú súčasne s deťmi ZŠ v školskej jedálni v čase od 

12,20  - 12,50 hod. za dodržiavania hygienických pravidiel 

 použitý riad odovzdajú deti a pedagogickí zamestnanci na prevádzku školskej kuchyne 

cez výdajne okienko resp.dvere  

 po odstravovaní detí ZŠ a pedagogických zamestnancov sa budú plochy stolov, stoličiek 

a podlahy dezinfikovať dezinfekčným prostriedkom nepedagogickým zamestnancom 

MŠ 

 pri príprave, pri výdaji a stravovaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá 

vydané UVZ SR 

 

Ostatní stravníci: 

 

 externí stravníci si stravu pripravenú v školskej kuchyni prevezmú v jednorázových 

nevratných obaloch z prevádzky cez výdajne dvere v čase od 12,00 – 12,30 hod., 

nevstupujú do priestorov školského zariadenia 

 externí stravníci budú konzumovať stravu mimo prevádzky školskej jedálne 

 pri preberaní stravy je nutné mať ochranu horných dychacích ciest rúškom, obe strany 

aj vydavajúci zamestnanec aj preberajúci stravník, zamestnanec kuchyne musí 

používať rukavice 


