Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Školní jídelna, Hradská 5189, 760 01 Zlín
Tel.: 577

439 173

E-mail: sjhradska@9zszlin.cz

Web: www.sjhradska.cz

Základní informace pro strávníky
Každý ze strávníků (zákonný zástupce) musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat
ji v kanceláři školní jídelny. Strávník (zákonný zástupce) je povinen dodržovat Vnitřní řád školní
jídelny, který je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách školní jídelny.

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém na čipy/čipové karty. Po přihlášení ke
stravování je strávník (zákonný zástupce) povinen zaplatit v kanceláři školní jídelny
v hotovosti zálohu na čip/čipovou kartu v ceně 120 Kč/92 Kč. Čipy jsou určeny pro žáky ZŠ,
čipové karty pro žáky SŠ, zaměstnance ZŠ, cizí strávníky.
Po vydání čipu/čipové karty je strávníkovi zřízen účet (školní jídelny), na který je možné vkládat
peněžní částku. Současně s vydáním čipu/čipové karty obdrží strávník osobní číslo (pro
bezhotovostní převod na účet) a heslo pro objednávání/odhlašování obědů na webových
stránkách školní jídelny.

Oběd se objednává/odhlašuje pomocí čipu/čipové karty na objednávkovém terminálu ve školní
jídelně na další den až dva týdny dopředu. Další možností je objednat/odhlásit si oběd na
webových stránkách www.sjhradska.cz. Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně a webových
stránkách.
Oběd musí být objednán nejpozději den dopředu (pouze po nemoci do 8:00 hodin ráno
daného dne)!
Z vložené peněžní zálohy na účet se při každém objednání oběda tato částka poníží o hodnotu
jednoho oběda. Cena oběda je vyvěšena ve školní jídelně a na webových stránkách.

Strávníci, kteří onemocní, si mohou oběd telefonicky odhlásit do 8:00 hodin. Další možností je
odhlášení oběda pomocí webových stránek opět do 8:00 hodin daného dne.
Žáci mají možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče a to pouze první den neplánované
nepřítomnosti ve škole (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., v posledním znění).
Ostatní dny nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu oběda
(školního stravování) a jsou povinni si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí hradit oběd
v plné výši, tj. 70 Kč!
Vkládání peněžní zálohy na účet je možné formou:
1) hotovostního vkladu v kanceláři školní jídelny
- každé pondělí v době 7:00–14:00 hodin
- každou středu v době 6:30–8:30 hodin
- při hotovostním vkladu je strávníkovi (zákonnému zástupci) vystaven příjmový pokladní
doklad s informací o aktuálním zůstatku Kč na účtu a přehledem o stravování
v předchozím období (měsíci)
2) bezhotovostního převodu na účet (školní jídelny)
Podrobnosti pro bezhotovostní převod na bankovní účet školní jídelny:
Česká spořitelna
číslo účtu:
variabilní symbol:
konstantní symbol:

35-1422776399/0800
osobní číslo strávníka
0558

Vnitřní řád školní jídelny a informace pro strávníky
jsou vyvěšeny ve školní jídelně a na www.sjhradska.cz.

Další důležité informace ke stravování
-

výše vkladu na účet není limitována

-

nevystravovaný zůstatek se převádí do dalšího období (měsíce, školního roku)

-

objednávkové terminály jsou umístěny vpravo u vstupu do školní jídelny a u kanceláře
školní jídelny

-

na objednávkovém terminálu si strávník (zákonný zástupce) může ověřit svůj zůstatek
v Kč na účtu

-

při ztrátě/poškození čipu/čipové karty je strávník (zákonný zástupce) povinen
zaplatit v hotovosti v kanceláři školní jídelny zálohu na nový čip/čipovou kartu
v ceně 120 Kč/92 Kč

-

záloha za ztracený/poškozený čip/čipovou kartu se nevrací

-

je možné osobně nebo telefonicky zablokovat účet pro neoprávněné použití

-

žákům (strávníkům), kteří přecházejí na jinou školu nebo končí školní docházku
(stravování), bude nevystravovaný zůstatek vrácen po odevzdání odhlášky ze
stravování

-

strávníkům, kteří se odhlásili ze stravování, bude vrácena záloha za čip/čipovou
kartu pouze v případě, že čip/čipová karta budou vráceny nepoškozeny a řádně
vyčištěny (pro čištění čipové karty doporučujeme CIF)

Ceny stravného
Cena za oběd je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v posledním
znění. Strávníci jsou zařazováni dle věku (na dobu školního roku, ve kterém dosahují
daného věku) do skupin finančního normativu na nákup potravin.

Cena oběda
žáci ZŠ
7–10 let

24 Kč

11–14 let

26 Kč

15 a více let

29 Kč

žáci SŠ

29 Kč

cizí strávníci

70 Kč

zaměstnanci ZŠ

70 Kč

(poníženo o příspěvek zaměstnavatele)

Vnitřní řád školní jídelny a informace pro strávníky
jsou vyvěšeny ve školní jídelně a na www.sjhradska.cz.

