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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník 

číslo předpisu: 78/2020 vydáno dne: 16.8.2021 

účinnost od: 16.8.2021 počet stran: 4 

spisový znak: 2.1 skartační znak: A 

zpracoval: Kateřina Jeníková Ředitelka MŠ schválil: Kateřina Jeníková Ředitelka MŠ 

ruší se předpis: č. 98/2020 závaznost pro: zaměstnance a zákonné 
zástupce dětí 

změny: 4.4.2022 počet příloh: 

Strava je zajišťována dovozem jídel na nerezovém vozíku, 

vedoucím školní výdejny Mateřské školy Veltrusy (dále pouze 

jako  “odběratel”)  ze Školní jídleny ZŠ Veltrusy.  

Strava je zajišťována na třídách, kde je po celou dobu 

stravování zajištěn dohled pedagogy.  

S majetkem odběratele a školní jídelny ZŠ Veltrusy jsou 

strávnící povinni manipulovat slušně, v případě poškození 

majetku budou informováni zákonní zástupci a majetek bude 

zákonným zástupcem uhrazen ředitelce Mateřské školy 

Veltrusy.  

 



vedoucí školní jídelny: Zdena 
Ježková

telefon: 315 781 230 

Rozvrh podávání jídel: 

1. třída:

dopolední svačina 8,45 hodin 

oběd 11,15 hodin 

odpolední svačina    14,00 hodin 

2. třída

dopolední svačina 8,45 hodin 

oběd 11,30 hodin 

odpolední svačina  14,00 hodin 

3. Třída

dopolední svačina 9,00 hodin 

oběd 11,45 hodin 

odpolední svačina  14,00 hodin 

4. třída

dopolední svačina 9,00 hodin 

oběd 11,45 hodin 

odpolední svačina  14,00 hodin 



  Stravování 

Polodenní stravování: oběd + jedna svačina, pouze za předpokladu, že dítě odchází po celý 

měsíc každý den po obědě domů – po předchozí domluvě (nejpozději do 24. předchozího 

měsíce) s vedoucí ŠJ ZŠ paní Z. Ježkovou. 

V případě změny z polodenního stravování na celodenní nutno také tuto skutečnost 

nahlásit jak výše uvedeno ve ŠJ ZŠ. 

Odchází-li dítě výjimečně po obědě domů, bude mu při odchodu vydána řádná svačina. Tuto 

skutečnost je nutno nahlásit ráno při příchodu dítěte do MŠ, jinak nebude mít na svačinu 

nárok. 

Způsob odhlašování:

Nepřítomné děti je nutno odhlašovat předchozí den, nebo nejpozději v den nepřítomnosti 

do 7,30 hodin přes webovou stránku www.skolkaveltrusy.cz/omluvenka, telefonicky (i SMS) 

na mobilní telefon učitelce na třídě. 

V případě pozdějšího příchodu dítěte do MŠ (po 8,00 hodině) nutno tuto skutečnost nahlásit 

předem, nebo informovat učitelku do 7,30 hodin. 

První den náhlého onemocnění má dítě nárok na stravu. 

Stravu může zákonný zástupce, nebo pověřená osoba vyzvednout v místě mateřské školy 

Veltrusy do vlastních ČISTÝCH nádob. Zda nádoba, použita při odběru stravy splňuje 

podmínky pro odběr, kontroluje vedoucí školní výdejny.  

Od druhého dne  nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na stravování nárok. 

Úhrada stravného  

složenkou, jednorázovým převodem z účtu, trvalým příkazem 

(platba inkasem již není možná) 

platba: zálohově 

splatnost: do posledního dne v předešlém měsíci 

vyúčtování za předchozí měsíc bude provedeno v měsíci následujícím 

http://www.skolkaveltrusy.cz/omluvenka


V případě trvalého příkazu zadejte minimální částku 900,- Kč ( 7leté 950 Kč) Vyúčtování 

přeplatku TP bude provedeno ke konci školního roku a poté bude po dohodě přeplatek 

vyplacen, nebo použit na úhradu stravného v následujícím školním roce. 

Při platbě vyznačujte předepsané symboly 

č. účtu ZŠ pro úhradu stravného: 181849870/0300 

Pokud nebude stravné uhrazeno v termínu, nebude dítě přijato ke stravování. 

CENY PLATNÉ OD 1.9.2021 

 Strávníci do 6 let 7 let 

Přesnídávka              10,- Kč               10,- Kč 

Oběd 22,- Kč               25,- Kč 

Svačina 10,- Kč               10,- Kč 

Nápoje 3,- Kč 3,- Kč 

Celkem      45,- Kč 48,- Kč 

Kateřina Jeníková– ředitelka  MŠ
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