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Základní škola a Mateřská škola, okres Mělník, Cítov č. 3 

Vnitřní řád školní jídelny Cítov 
 

• Forma úhrady stravného a termíny úhrady 
Obědy se platí hotově nebo na účet a to vždy do 20. V příslušném měsíci. 

• Způsob vyúčtování 
Stravné se platí každý měsíc. V případě nemoci (odhlášené dny) se vyúčtovávají v dalším měsíci. 

• Přihlášení a odhlášení stravy 
Přihlásit se může každé dítě zapsané do Mateřské nebo Základní školy v Cítově. 
Přihlášení a odhlášení dětí ze ZŠ musejí provést rodiče nebo děti ve školní jídelně u paní kuchařky a  
to do 7,30 hodin příslušného dne. Škola toto neobstarává. Děti z MŠ je možno přihlásit a odhlásit 
ve školní jídelně  nebo na tel. 605 485 379, také do 7,30 hodin příslušného dne. Na pozdější přihlašování 
a odhlašování nebude brán zřetel. 
 
U dětí v MŠ je možno docházet :  

• dopoledne – odebírá se pouze svačina, cena  8,- Kč 
• dopoledne – odebírá se svačina a oběd, cena  28,- Kč 
• celý den      – odebírá se svačina, oběd a svačina, cena  34,- Kč 

  
 Pokud dítě dosáhne v daném školním roce 7 let, musí být zařazeno do vyšší věkové kategorie, 
protože od 1.9. 2005 jsou děti zařazovány podle věku a ne podle tříd. 

• dopoledne – odebírá se pouze svačina, cena  9,- Kč 
• dopoledne – odebírá se svačina a oběd, cena  33,- Kč 
• celý den     – odebírá se svačina, oběd a svačina, cena  40,- Kč 

 
Věková kategorie 7 – 10 let cena za oběd činí  24,- Kč, kategorie 11 – 14 let cena obědu činí  25,- Kč 
 Pokud dítě dovrší v daném školním roce, tj. do 30.8. věku z vyšší věkové kategorie, musí být do této 
vyšší věkové kategorie zařazeno již ve stávajícím roce, tj. od 1.9. 
 
Změnu v nahlášení odpoledních svačin je nutno provést do 7,30 hodin téhož dne , kdy má změna nastat. 
Pokud odpolední svačina nebude včas odhlášena a rodiče si vezmou dítě z MŠ po obědě, odpolední 
svačina se dříve nevydává a propadá. Svačina se připravuje 15 minut před jejím výdejem. Pokud dítě nebude 
po nemoci přihlášeno na oběd, nebude v docházce a oběd nedostane. 
 

• Výdej jídel 
 
Mateřská škola                           - svačina ………………………….   9.00 hodin 

 - oběd……………………………… 11.20 – 12.00 hodin 
                                                                       - svačina ………………………….  14.15 hodin, svačina se připravuje ve 14.00  
                                                                                                                                                  není možno jí vydávat dříve 

Základní škola                             - oběd ………………………………..12.00 – 13.00 hodin 
 
Strávník konzumuje stravu ve školní jídelně, stravu není možné z jídelny odnášet. Pouze v případě nemoci je  
možno první oběd vyzvednout v ŠJ v době od 11.00 do 11.20 hodin a následující dny je nutno oběd odhlásit. 
Vstup do školní jídelny je dovolen za doprovodu pedagogického dozoru ve výdejní době. Ve školní jídelně 
vykonávají dozor pedagogové. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dozorujícího pedagoga a chovat se při  
stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Problémy a nebo své 
připomínky k pokrmům hlásí strávník hlavní kuchařce jídelny. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby 
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provádí uklízečka MŠ, za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá též uklízečka MŠ. Úraz nebo nevolnost 
ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru. 
 
Strávníci / děti a žáci/ zacházejí ohleduplně s majetkem ŠJ. 
 
 
 
 
 
 
Cítov 1.9. 2019              Ilona Prepslová                                                         Mgr. Iveta Rechcíglová 
                                        hospodářka školní jídelny                                        ředitelka základní školy 
 


