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Školní jídelna – velikost nábytku - vyjádření

Vážený pane řediteli,
reaguji na Váš dotaz ve věci velikosti nábytku ve školní jídelně.
Hygienické požadavky na zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou stanoveny vyhláškou č.410/2005 Sb.
v platném znění. Požadavek na vybavení nábytkem a rozsazení žáků v §11 je míněno pro prostory
určené pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků, nikoliv pro konzumační prostor školní jídelny.
Je samozřejmě výhodou, že pro první dva ročníky základní školy je pořízen menší nábytek. V praxi to
však požadováno není, neboť nábytek je využíván věkovou kategorií od věku 6+ do dospělosti a jeho
využití se každou půl hodinu mění.
Z téhož důvodu by byly i podložky na sedadla nepraktické pro nutnost další manipulace s nimi
v průběhu celého výdeje, ale bylo by to možné řešení. Neumím si ale představit jejich údržbu- tu by
musela zajistit škola.
Jídelna Vaší školy patří k těm menším. Ve starším předpise byl požadavek na 1 – 1,2 m 2 podlahové
plochy na jedno místo strávníka s tím, že doba výdeje nesmí ohrozit bezpečnost pokrmů
(vyhl.č.108/2001 Sb.). Díky moderním technologiím pro udržování náležitých teplot pokrmů a pro
rychlé strojní mytí stolního nádobí je umožněna vyšší „obrátkovost“ na místě strávníka bez důsledků
pro bezpečnost pokrmů, a tím i vyšší kapacita školních jídelen.
Co se týká možnosti ovlivnění zdraví nevhodnou ergonomií sezení u oběda, nedomnívám se, že by
tento fakt v porovnání se všemi ostatními faktory (nácvik správného sedu, ergonomie školního
nábytku, pohyb během dne, cvičení atp.) měl nějaký významný důsledek.
Hygienická služba tento parametr (velikost nábytku ve školní jídelně) nesleduje, neboť není ani
v požadavcích citovaného předpisu uveden.
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