
Vnitřní řád školní jídelny 
 
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava,  
 příspěvková organizace 
 Skřipov 120, 747 45 Skřipov 
 IČO: 75027186 
 
Platnost od: 1. září 2016 
Schválila dne: 29. srpna 2016 ředitelka Mgr. Eva Víchová 
 
Školní jídelna, dále jen ŠJ, zajišťuje dodávky jídel na odloučené pracoviště, 
kterým je Mateřská škola v Hrabství. Zde je zřízena pouze výdejna stravy. 
Pokrmy dopravuje zřizovatel organizace Obec Skřipov. 
 
Výdejní doba: svačinky pro MŠ 830 – 900 hod. 
                                           ZŠ 930 – 1000  hod. 
                       
                      obědy pro odloučené pracoviště a cizí strávníky 1045 – 1115 hod 
                                                                                         MŠ 1130 – 1200 hod 
                                                                                         ZŠ  1200 – 1300 hod 
Počet míst u stolů pro MŠ 15 
                                   ZŠ  64 
 
Personální obsazení: Dušková Eva -  kuchařka 
                                Opatřilová Pavlína – kuchařka 
                                Kubánková Libuše – pomocná síla 
                                Šubertová Jana – vedoucí školní jídelny 
 
Organizace provozu stravování 
 
Strávníci mají dovolen vstup do ŠJ v době výdeje stravy v doprovodu 
pedagogů. Strávník si umyje ruce, vezme si tác a příbor ze zásobníku, 
odebere si polévku a jídlo u výdejního okna a vše si odnese ke stolu. Má 
možnost si jít přidat polévku, přílohu a omáčku nebo šťávu. Po konzumaci 
odkládá použitý inventář do okna umývárny bílého nádobí. Strávníci jsou 
povinni se řídit pokyny vedoucí ŠJ a dozorujícího pedagoga. Problémy nebo 
své připomínky k pokrmům strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi a 
následně vedoucí ŠJ. Rodiče mohou své připomínky ke stravování podávat 
písemnou formou vedoucí ŠJ. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování 
ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. 
Úraz nebo nevolnost ve ŠJ hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi. 
Jídelníček na následující celý týden je vyvěšen v jídelně vždy poslední 
pracovní den v týdnu. 
Obědy a svačinky se odhlašují písemně nebo telefonicky den předem do 1100 
hod, s uvedením data odkdy - dokdy, jména a třídy dítěte.  
  
Vyhotovila:                                                       Schválila: 
Jana Šubertová                                                Mgr. Eva Víchová 
vedoucí ŠJ                                                       ředitelka školy  



                           


