
Vážení rodiče,

naše školní jídelna je již padesát let stará a dosud neprošla většími úpravami, proto potřebuje 
komplexní rekonstrukci a modernizaci. Z tohoto důvodu bude od 1.4.2023 přibližně do konce 
září až října uzavřena. Školní stravování bude po dohodě všech zúčastněných stran a ve 
spolupráci s Hygienickou stanicí na Mělníku přesunuto na hřiště TJ Kly, které nám laskavě 
poskytne na naši provozní dobu své zázemí. 

Zajištění stravování bude určitě náročnější, ale pevně věřím, že jej s vaším pochopením 
zvládneme „bez ztráty kytičky“.

Organizační opatření:

 Všichni strávníci budou k 31. 3. 2023 automaticky odhlášeni z odběru 
obědů, nikoliv ze seznamu strávníků.

 Vařit i vydávat stravu budou naše kuchařky na hřišti v prostorách 
restaurace.

 Žáky školní družiny budou na hřiště převádět na oběd vychovatelky a 
asistentky, které je zase odvedou zpět do školy. Kdo nebude chtít odebírat 
oběd, může s jednou z vychovatelek zůstat ve škole (třeba s větší 
svačinkou).

 Žáci, kteří nechodí do družiny, budou po pěší stezce na obědy odcházet 
samostatně.

 Kdo se bude chtít stravovat v těchto provizorních prostorech, musí se ke 
stravování nahlásit u vedoucí školní jídelny K. Pivcové (tel. 605 183 053, 
e-mail pivcova@zskly.cz) nejpozději do 10. 3. 2023 a vše pro ně bude 
pokračovat ve stejném režimu jako dosud přes www.strava.cz.

 Přednostně budou zařazeni ke stravování mladší žáci do naplnění možné 
kapacity. O výjimkách rozhodne vedoucí školní jídelny spolu s vedením 
školy.

Vážení rodiče, věřím, že pochopíte složitost celé situace, kterou se budeme ze všech sil snažit 
řešit co nejlépe ku prospěchu všech. Pokud tedy máte možnost si své dítě stravovat doma, 
budeme rádi, když nám trochu „odlehčíte“ v počtu strávníků. Pokud tuto možnost opravdu 
nemáte, budeme se snažit vám vyjít vstříc, ale naše možnosti budou kapacitně omezeny. 

Bez určitých provozních přesunů nelze skutečně velká rekonstrukce provést. Za dvouměsíční 
letní prázdniny bychom to určitě nezvládli.

Moc děkuji za vaši vstřícnost a pochopení. Vážím si toho!

Mgr. Jana Palanská
ředitelka školy


