Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.,

Volgogradská 2600/6b, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70978328, tel.: 596 750 879, 770 139 281

Organizace výdeje obědů od 12. 4. 2021




MŠ je v provozu pouze pro děti předškolního věku a pro děti zaměstnanců ISZ (ostatní děti mají
stravu automaticky odhlášenou do 30. 4. 2021)
Žáci i zaměstnanci na distanční výuce mají nárok na dotovanou stravu, objednané obědy
zůstávají přihlášené.
Obědy na pondělí 12. 4. 2021 je možné odhlásit/přihlásit přes web strava.cz, výběr jídelny: 4897 a
emailu: jidelna@skolavolgogradska.cz do neděle 11. 4. 2021 do 12.00 hodin.



Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy ŠJ dezinfikovat ruce a zakrýt dýchací cesty, a to
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZČR ( žáci – chirurgická rouška, dospělí - respirátor) a dodržovat rozestupy. Pokrývku úst
je možno sundat pouze u stolu při konzumaci pokrmu a nápojů.



Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a
třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat
nemocná osoba.



Strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru s výjimkou strávníků sedících u
jednoho stolu. U jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci.



Pokladní hodiny ŠJ: PO a PÁ v době od 7.00 - 8.00 hod.

Strávníkům bez čipu/ náhradní stravenky nebude oběd vydán.
Prosím tedy, abyste při odchodu žáků do školy zkontrolovali čip. V případě, že jej zapomenete, bude
náhradní stravenka vydána ráno v době od 7.00 do 8.00 hod.


11.00 - 11.20 - výdej obědů pro cizí strávníky, zadní vchod (kuchyně)



11.40 - 13.00 - výdej obědů pro zaměstnance přítomné na pracovišti a žáky na prezenční výuce
dle rozpisu



13.20 - 14.00 - výdej obědů pro žáky/zaměstnance na distanční výuce (školní jídelna): nutno
použít čip. Je povoleno:
- konzumace pokrmu
- odběr do vlastních jídlonosičů (příp. na místě je možné zakoupit menubox za doplatek 7 Kč.)

Sledujte prosím webové stránky školy a email.

V Ostravě dne: 8. 4. 2021
Ludmila Gurbovičová
vedoucí ŠJ

