
DODATOK  č. 3 

k Smernici pre stravníkov školskej jedálne pri Spojenej škole Dominika Tatarku 

4666/7, v Poprade zo dňa 30.10.2019               

 

Názov organizácie :  Spojená škola Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade 

Sídlo organizácie:  Školská jedáleň Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade 

Vypracoval :               Brejová Anna, vedúca školskej jedálne  

Schválil :          Mgr. Dušan Nebus, riaditeľ školy  

Dátum vyhotovenia dodatku :         27. 08. 2020  

Účinnosť pokynu od:                      01. 09. 2020  

  

1. 

Základné ustanovenia 

1) Účelom tohto dodatku je stanoviť podrobnosti týkajúce sa organizácie režimu stravovania 

vrátane krízového plánu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v Školskej jedálni Dominika 

Tatarku 4666/7 v Poprade. 

2) Dodatok určuje povinnosti zamestnancov, spôsob prípravy a výdaja stravy a ostatné 

podmienky spojené so stravovaním v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

2. 

Povinnosti zamestnanca 

1) Každý zamestnanec musí byť pred spustením ŠJ do prevádzky povinne preškolený 

o zásadách, o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a 

realizovať v praxi ohľadom ochorenia COVID-19  a o jeho preškolení sa musí viesť 

písomná dokumentácia. 

2) Okrem platných hygienických pravidiel vyplývajúcich z HACCP je zamestnanec povinný 

dodržiavať tieto preventívne opatrenia: 

- kontrolovať si aktuálny zdravotný stav (ráno pred odchodom do práce si zmerať 

teplotu, v prípade zvýšenia teploty nad 37,5 ℃ zostať doma a túto skutočnosť 

bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi; následne kontaktovať ošetrujúceho lekára v 

prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom - kašeľ, sťažené 

dýchanie, nádcha);  



- pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo 

podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v 

blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, musí bezodkladne oznámiť 

túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený; 

- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je 

k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze 

alkoholu;  

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;  

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a 

následne ju zahodiť do koša;  

- vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia 

príznaky respiračného ochorenia; 

- nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí; 

- dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden a pol metra medzi sebou;  

- nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch a všade tam, kde sa zhromažďuje väčší 

počet ľudí; 

- poverená osoba preberá tovar s nasadeným rúškom/štítom a rukavicami a po jeho 

uskladnení si umyje ruky;  

- pri výdaji stravy zamestnanci sú povinní okrem ochranných rúšok/štítu používať 

jednorazové rukavice; 

- dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov;  

- dodržiavanie zásad systému HACCP;  

- zamestnanci školskej jedálne výrobné priestory počas pracovnej doby neopúšťajú, iba 

v mimoriadnych prípadoch, aby sa minimalizovalo epidemiologické riziko pri výrobe 

jedál a nápojov; 

 

3. 

Spôsob prípravy stravy 

1) Pri príprave pokrmov prísne dodržiavať správnu výrobnú a hygienickú prax, ktorá tvorí 

základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní 

s potravinami. 

2) Zákaz pobytu cudzích osôb v priestoroch zariadenia školského stravovania. 

 

 

4. 

Spôsob výdaja stravy 

1) Stravovanie v ŠJ 

- v ŠJ Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade je výdaj obeda podľa počtu detí a personálu 

možné technicky zabezpečovať v školskej jedálni v bežnej podobe, pri zachovaní 

sprísnených hygienických opatrení; 



- podľa veľkosti zariadenia je stravovanie v skupinách ako sú žiaci v triedach, aby sa 

skupiny nepremiešavali; 

Výdaj:  

Výdaj stravy o 11,30 - 14,30 hodiny. 

Žiaci budú prichádzať do jedálne v skupinách rozdelený podľa rozvrhu hodín. 

 

- Polievková misa bude pripravená na stoloch. 

- žiaci si tanier, balený príbor a hlavné jedlo vrátane šalátu/ovocia sami odoberajú cez 

výdajné okno v školskej jedálni; 

- stravu vydáva personál  

- pri vstupe do školskej jedálne musí byť zabezpečená dezinfekcia; 

- počas prítomnosti v školskej jedálni si stravníci prekrývajú horné dýchacie cesty 

rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda;  

- výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania 

epidemiologickej bezpečnosti;  

-        stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode pedagogických zamestnancov  

 

2) Povrchy stolov sú dezinfikované po každej skupine. 

 

3) Zákonný zástupca je povinný dieťa odhlásiť zo stravy v prípade neprítomnosti deň vopred 

do 14:00 hod. osobne u vedúcej ŠJ alebo telefonicky 052/ 77 21 663, priamo pri terminály. 

 

4) Len z nepredvídateľných dôvodov je možné neodhlásenú stravu odobrať. Zákonný 

zástupca stravu fyzicky vyzdvihne  za dodržania nasledovných hygienických podmienok:  

- prítomnosť pri dverách na odber obeda hlási telefonicky 052/ 77 21 663 následne  mu 

bude obed vydaný; 

- vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka);  

- dodržiavanie 2 m odstupov;  

- rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk;  

- personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice; 

- zákonnému zástupcovi je vydaná strava do prineseného obedára. 

5. 

Sanitačný režim 

1) S väčšou pozornosťou prísnejšie dodržiavať hygienické opatrenia pri príprave a výdaji 

stravy.  

2) Intenzívnejšie vetranie priestorov školského stravovania. 

3) Frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v ŠJ (druhy používaných čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov na baze alkoholu, čistiacich pomôcok) viesť v dokumentácii 

HACCP. 

 

 



6. 

Záverečné ustanovenie 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2020 a platí počas celej doby trvania 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 

 

V Poprade, dňa 27. 08. 2020 

            

                                                                                                                                                                                                                  

.                                                                                         ................................... .......

               podpis vedúcej ŠJ 

 

 

 

...........................................

         podpis riaditeľa 

 

 

 

 


