
Mateřská škola, Chudeřice, Chudeřice 51, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 
 

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny MŠ Chudeřice 
 

Čj.: 4/2018 
 

Nabývá účinnosti dne: 1.9.2018 
 
Vyplývá ze: 
 

 Zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 

(Śkolský zákon) 
 

Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vyhlášky 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů 

                                                 platných hygienických předpisů 

 
 

  Obědy zajišťuje školní jídelna při  MŠ U Zámku Chlumec nad Cidlinou. 

  Přesnídávky a svačiny se připravují v MŠ. 
 

  Jídelní lístek je vyvěšen v šatnách obou tříd v MŠ Chudeřice 

  V současné době neposkytujeme dietní stravování. 
 

1.Výše stravného: 
 

    Celodenní: děti 3 – 6 let: přesnídávka 7,-Kč,  oběd 20,- Kč,  svačina 7,- Kč  

                       děti 7 let:       přesnídávka 8,- Kč, oběd 25,- Kč,  svačina 7,- Kč 
 

    Polodenní: děti 3 – 6 let: přesnídávka 7,- Kč,  oběd 20,- Kč 

                      děti 7 let:       přesnídávka 8,- Kč,  oběd 25,- Kč 
 

    Dospělí: oběd 61,- Kč 
 

2. Platba stravného bude probíhat v mateřské škole poslední den v měsíci. 

    Stravné se hradí v hotovosti v odpoledních hodinách u p.učitelek ve třídách,  platba je za  

    odebranou stravu v MŠ Chudeřice. 
 

    I. třída – uč. Bc. Panchártková Michaela, uč. Pavlíčková Veronika 

   II. třída – řed. Mgr. Málková Lenka, uč. Kvačková Andrea 
 

 3.Rodič je povinnen si včas tento termín zjistit a bezpodmínečně dodržet a to i v případě 

    momentální nepřítomnosti dítěte!!! 
 

4. Bez zaplacení stravného nebude nebude dítě přijato do MŠ!!! 
 

5. Odhlašovat a přihlašovat obědy je nutno nejdéle do 10.00 hodin předešlého dne na tel. 

čísle        



    495 499 508, nebo v sešitě tomu určenému, ktrerý je umístěn v šatnách obou tříd v MŠ 

Chudeřice 
 
 
 

6. V první den absence dítěte si můžete vyzvednout oběd v době 11.45 – 12.15 hodin. 

    Později bude oběd rozdělen ostatním dětem. Oběd se vydává pouze do vhodných, 

    Čistě vymytých, plastových nádob, nejlépe jídlonosoče (nesmí být skleněné). 

 

7. Od dalšího dne je nutné z oběda dítě odhlásit na dobu Vámi určenou při odhlašování. 
 

8. Po absenci, před nástupem dítěte do MŠ, je nutno dítě opět na obědy přihlásit s 

dodrždením 

    termínu přihlášování.  
 

9. Neodhlášeným dětem se stravné plně započítává a jídlo propadá. 
 

10. Předem známou nepřítomnost dítěte zapište do sešitu absencí, nejpozději do 10.00 

hodin  

       předešlého dne. 
 

11. Výdej jídel: 
 

       I. třída: přesnídávka: 8.40 – 9.05     oběd: 11.45 – 12.15   svačina: 14.30 – 14.45 

      II. třída: přesnídávka: 8.40 – 9.00     oběd: 11.50 – 12.15   svačina: 14.40 – 14.50 

 
 

12. Pokud je dítě přihlášené na odpolední svačiny, ale jde po obědě domů, svačina 

propadá. 

      Z hygienických důvodů nelze svačinu připravovat a vydávat mimo určenou dobu. 

 

13. Domů lze odnést pouze ovoce v nenakrojeném stavu. 
 

14. Připomínky ke stravování řešte s ředitelkou MŠ. 
 
 
 
 
 

Platnost od 1.9.2018 
 
 
 
 

V Chudeřicích 1.9.2018                                                     Mgr. Lenka Málková, ředitelka školy 

 


