
 

 
 

Provozní řád školní jídelny 

Se řídí školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 107/2005 Sb. o 

školním stravování ve znění pozdější předpisů, dále z platných hygienických předpisů a 

vyhlášky o předškolním vzděláváním č.15/ 2005 a jejích novel. 

 

Stravovací řád 

Přihlášením ke stravování je dítě vedeno v databázi školní jídelny po celou dobu docházky do 

mateřské školy. Stravování dětí je zajišťováno ve školní jídelně. Příprava svačin se provádí ve 

školní výdejně v prostorách k tomu určených. Obědy jsou do MŠ dováženy smluvním 

partnerem, který je zapsán v Rejstříku školských zařízení. Děti z horních tříd (Medvídci, 

Ovečky) přicházejí na svačinu, oběd a přesnídávku do jídelny MŠ. Děti z přízemí (Myšky, 

Lvíčata) mají přesnídávku a svačinu na třídě, do jídelny chodí pouze na oběd. Speciální třída 

(Ještěrky) se stravuje na své třídě. Veškeré stravování probíhá pod dohledem pedagogů, kteří 

upevňují správné stravovací návyky. 

Časový rozvrh vydávané stravy (přesnídávek, obědů a svačin) je neměnný. 

 přesnídávka oběd Svačina 

Myšky 8.40 11.30 14.30 

Lvíčata 8.40 11.30 14.30 

Ovečky 8.40 12.00 14.30 

Medvídci 8.40 12.00 14.30 

Ještěrky 8.40 11.30 14.30 

 

Jídelníček  

Jídelníček je vyvěšen vždy při vstupu do MŠ na nástěnce, a také na webových stránkách. Je 

sestavován podle zásad zdravé výživy a spotřebního koše dle vyhlášky č. 107/2005 Sb a 

včetně všech pozdějších předpisů. Při realizaci jídelníčku dbáme na možnost výběru např: 

podávané zeleniny a ovoce. Pitný režim je zajištěn po celý den, kdy má dítě opět možnost 

výběru z nabídky (voda, čaj, mléko, ovocné šťávy apod). Při pobytu na školní zahradě 

v letních měsících je zajištěn pitný režim pítkem. Děti mají možnost se kdykoliv během dne 

jít napít. Jestliže dítě jakoukoliv potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, musí být toto 

doloženo odborným lékařem a předáno třídní učitelce, nebo referentce MŠ. Po dohodě se 

zákonným zástupcem a dodavatelem stravy je možné zajistit dietní stravování pouze u obědů. 

Svačiny zajišťuje zákonný zástupce. 

Mateřská škola Kytlická, Kytlická 757, 190 00 Praha 9, IČO: 71294066 

Provozní řád školní jídelny 

Č.j.: KYTL/2021/162 Účinnost od: 1. 9. 2021 

Spisový znak: A.1 Skartační znak: A10 

Změny: 25. 8. 2021 



Ceny jídel 

 přesnídávky obědy svačiny Celkem 

Děti od 3 - 6 10,- Kč 25,- Kč 8,- Kč 43,- Kč 

Děti od 6 - 7 11,- Kč 26,- Kč 9,- Kč 46,- Kč 

dieta  31,- Kč  31,- Kč 

 

 

Odhlašování stravy 

nejpozději do 8.00 hodin daného dne a to e-mailem (dochazka@mskytlicka.cz), telefonicky 

(222 764 491), nebo SMS (725 531 875). 

Neodhlášený oběd je možno si vyzvednout POUZE první den nepřítomnosti dítěte do 

jídlonosiče k tomu určenému od 10.45 do 11.00 vchodem ze zadní části budovy u zásobovací 

rampy. 

Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován. 

 

Platby za stravu ve školním roce 2021/2022 

 

platbu hradí všechny děti 

platba je splatná do 10. každého měsíce 

v ceně je zahrnut i pitný režim 

 

Cena je stanovena: 

Děti od 3 do 6 let  900,- Kč 

Děti od 6 do 7 let  1 000,- Kč 

Úhrada se provádí bezhotovostně na účet MŠ 260231622/2010 + VS, který obdrží každé dítě 

při nástupu do MŠ. Vyúčtování za stravné se provádí 2x ročně (leden a srpen). 

 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví v prostorách školní jídelny jsou uvedeny ve Školním 

řádu. Děti a zákonní zástupci jsou povinni se jimi řídit.  

 

Dotazy, připomínky  

Dotazy, připomínky prosím řešte ihned přímo s referentkou. 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 8. 2021            Bc. Kateřina Navarová 

                                                                                                    ředitelka školy                                                           
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