
 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit dítě přihlášené k předškolnímu vzdělávání, 

pedagogický a nepedagogický zaměstnanec mateřské školy a cizí strávník. Na dotovanou stravu 

mají strávníci nárok pouze ve dnech provozu mateřské školy a tato je určena k přímé spotřebě 

v mateřské škole (s výjimkou cizích strávníků).  

Podmínky stravování dětí: 

 

• Dítě musí být řádně přihlášeno. Přihlášku rodič obdrží od zástupkyně ředitelky školy na 
informativní schůzce pro rodiče nově přijatých dětí. Přihlášení se provádí v kanceláři 
školní jídelny v budově mateřské školy. 

• Děti, které jsou přítomné v době podávání jídla, se stravují vždy.  

• Způsob stravování ostatních dětí je nutno dohodnout předem. 
 

Výše stravného: 

• Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny a oběd):  
děti od 3 do 6 let: 

o přesnídávka 11,- Kč 
o oběd 27,- Kč 
o svačina 9,- Kč 

 
děti od 7 let: 

o přesnídávka 13,- Kč 
o oběd 30,- Kč 
o svačina 9,- Kč 

 
  Do kategorií jsou strávníci zařazovány dle věku, který dosáhnou v průběhu roku  

• Cizí strávník: 72,-Kč 
 
Odhlašování a výdej stravy: 
Stravu je možné odhlásit pracovní den předem do 12.00 hod.:  

• telefonicky na čísle: 326 784 254, 

• osobně v kanceláři školní jídelny, 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, 
okres Mladá Boleslav 

skola@zsknezmost.cz 
326 784 166, 739 028 084 

Na Františku 75, 294 02 Kněžmost 
IČO: 710 084 46 
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• na emailové adrese: jídelna@zsknezmost.cz, 

• při přihlášení do aplikace www.strava.cz, 

• do odhlašovacích sešitů v šatnách jednotlivých tříd (pouze děti) . 
 

Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) se odhlašuje stávající den do 7.00 hod. pouze 
telefonicky na čísle 326 784 254. Při onemocnění má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první 
den nemoci (na další dny je nutné stravu odhlásit).  

 
 

V době omezeného provozu mateřské školy se stravné odhlašuje pracovní den předem do 8.00 
hod.  
 
Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.   
 
Organizace výdeje stravy: 

 

• Dopolední svačiny pro děti se vydávají od 8:45 – 9:15 hod. 

• Výdej obědů pro děti a personál mateřské školy je 11:45 – 12:30 hod. 

• Výdej obědů pro cizí strávníky v mateřské škole je 10:30 – 10:45 hod.  

• Odpolední svačiny pro děti se vydávají od 14:45 – 15:15 hod.  
 

Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách v hlavní budově a pavilonu mateřské školy, na internetových 
stránkách školy a na www.strava.cz. 
 
Možnosti platby: 
Viz samostatný dokument umístěný na www.zsknezmost.cz, sekce Školní jídelna, záložka 
Dokumenty. 
 
Provozní doba kanceláře školní jídelny:  
          
        Po 6.30 - 14.00               
        Po 6.30 - 14.00               
        Po 6.30 - 14.00               
        Po 6.30 - 14.00               
        Po 6.30 - 13.00               
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
Podmínky stravování:  

1) Strávník musí být řádně přihlášen. Přihlášení se provádí v kanceláři školní jídelny v budově 
mateřské školy.  

2) Obědy musí být zaplaceny předem, a to minimálně 24 hodin před vydáním stravy (den 
předem). 

3) Po zaplacení obědů (inkasem nebo převodem na účet formou jednorázového příkazu) 
dojde k automatickému přihlášení obědů č. 1 na celý měsíc. 
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4) Další přihlášení i odhlášení obědů (oběd č. 1, 2 nebo 3) je možné pouze na 
www.strava.cz (přihlašování a odhlašování obědů od 1. 9. 2022 není možné ani 
telefonicky, ani e-mailem), a to následovně: 

• Odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem do 12:00 hodin. V daný 
den oběd již odhlásit nelze. 

• Přihlásit oběd č. 1 (pokud byl odhlášen) je možné nejpozději den předem do 12:00 
hodin. 

• Přihlásit oběd č. 2 nebo č. 3 (popř. změnit oběd č. 1 na oběd č. 2 nebo č. 3) je 
možné nejpozději dva dny předem. 

5) Strávník je povinen při odběru jídla předložit vlastní bezkontaktní čip. 
6) Školní jídelna neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů.  
7) Pokud strávník onemocní, mohou si daný den odebrat stravu rodiče (zákonní zástupci). 

Ostatní dny jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni obědy odhlásit, jelikož dítě má nárok 
na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy je přítomno ve škole (zákon 561/2004 Sb. a 472/2011 
Sb., školský zákon). 

8) Přeplatek bude poukázán na konci školního roku na váš účet plátce. 
9) Přihlášení strávníci, kteří hradí obědy inkasem, budou automaticky přihlášeni na 

následující školní rok (není potřeba se znovu přihlašovat v kanceláři školní jídelny), pokud 
nebylo stravné zrušeno do konce školního roku předešlého (tj. 30. 6.) 

 
Možnosti platby: 
Viz samostatný dokument umístěný na www.zsknezmost.cz, sekce Školní jídelna, záložka 
Dokumenty. 
 
 
 
Cena obědů dle věkových skupin      

6–10 let  28,- Kč 
11–14 let  32,- Kč 
15 a více let 34,- Kč  
 
 
V Kněžmostě, 23. 8. 2022   Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 
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