Přihláška ke stravování
Školní jídelna při ZŠ Paskov
Komenského Nábřeží 100
Tel.: 558 115 008/9
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno strávníka: ………..………………………………………Třída:…..……….
Bydliště:

……...…………………………………………………………….

Datum narození: …..…………………………… Tel: ....………………………….
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem školní jídelny.

V…………………………….dne………….20………

Podpis: …….…………………..
(podpis rodičů)

____________________________________________
Vnitřní řád školní jídelny

Činnost školní jídelny se musí řídit Školským zákonem.
Školní jídelna při ZŠ zajišťuje stravování děti ZŠ, závodní stravování zaměstnanců školy a dále
zajišťuje stravování pro tzv. cizí strávníky.
Cizí strávníci mají výdej do jídlonosičů možný pouze ve výdejním okénku z ulice Neužilní.
Vstup na jídelnu je pro cizí strávníky z hygienických důvodů zakázán. Výdej do jídlonosičů pro
cizí strávníky, zákonné zástupce žáků v případě 1. dne nemoci je možný v době od 11.15 –
12.30.
Zajištění školního stravování
Školní jídelna zajišťuje stravování v tuto výdejní dobu:
11.15 - 11.45 výdej do jídlonosičů zaměstnanci
11.45 - 12.15 žáci ZŠ, zaměstnanci ZŠ
12.15 - 12.30 výdej do jídlonosičů zaměstnanci
12.30 - 13.45 žáci ZŠ, zaměstnanci ZŠ
Strávníci, kteří přijdou pro obědy k výdejnímu okénku, musí rozložit jídlonosič na tácek.

Obědy se budou vydávat POUZE do JÍDLONOSIČŮ (žádné sklenice).
STRAVNÉ: Děti – rodiče platí cenu potravin, ostatní náklady hradí

obec + stát. Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení,
podle. § 117 nemá nárok na dotovaný oběd, je-li o prázdninách v družině, nebo při ředitelském
volnu. V této době musí zaplatit cenu stravného jako „cizí strávník.“
Onemocní-li dítě, má nárok na dotovaný oběd jen 1. den. Pokud je nutné, aby dále odebíralo
obědy, pak opět za plnou cenu stravného, jako „cizí strávník“. Toto platí i pro závodní stravování
jen s tím rozdílem, že závodní stravování se platí v plné výši, již od 1. dne nepřítomnosti.
Neodebraný a neodhlášený oběd propadá, je nutno jej uhradit.
Kategorie dětí:
 do 6 let
 7 – 10 let
 11 – 14 let
 15 a více let
Dítě přechází do vyšší kategorie ve školním roce, ve kterém dosahuje daný věk 11 nebo 15 let.
PLATBY: STRAVNÍK JE POVINEN SI ZAKOUPIT STRAVENKY ALESPOŇ JEDEN
DEN DOPŘEDU.
Stravné je možno platit „souhlasem k inkasu“ nebo hotově.
Hotově – vždy poslední 2 dny v předcházejícím měsíci:
Cizí strávníci, zákonní zástupci žáků 7 – 11 hodin,
Žáci 11- 14 hodin.
Souhlasem k inkasu – se stahuje vždy 15. v daný měsíci. Pokud se platba z jakýchkoliv důvodů
nemohla provést, je nutno zaplatit hotově v jídelně. V případě ukončení stravování je nutné
skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, aby nebyl zadáván příkaz na další měsíc.
Podle § 2 odst. 8, konzumují strávníci (žáci) jídlo v jídelně, mimo jídelnu jen ve výjimečných
případech. V jídelně se konzumuje celý oběd. Z jídelny se nic nevynáší.
STAVBA JÍDELNÍČKŮ se řídí „Výživovými normami“. Jedná se o tzv. „Spotřební koš“.
Žáci i cizí strávníci musí používat při každém odběru stravy čip.
Cena stravného:
Žáci ZŠ:
Dotovaná cena:
MŠ do 6 let
Žáci 7 – 10 let
Žáci 11 – 14 let
Žáci 15 a více let

20 Kč
24 Kč
26 Kč
30 Kč

Nedotovaná cena: včetně provozních nákladů, pokud
zákonný zástupce neodhlásí oběd v době nepřítomnosti
žáka ve škole:
+ 31 Kč = 55 Kč
+ 31 Kč = 57 Kč
+ 31 Kč = 61 Kč

Zařazení žáků podle kategorie: žák, který dovrší 11 nebo 15 let věk v průběhu školního roku,
platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Tím bude mít již od 1. 9. - 31. 8. nárok na
odběr jídla odpovídající výživovým normám pro určitou věkovou skupinu.
Zvýhodněná cena stravného je poskytována výhradně v době pobytu žáka ve škole.
Cizí strávníci : 65,- Kč

CENA ZA ČIP

100,- Kč - záloha, kterou musí strávník uhradit za čip, pokud čip vrátí
nepoškozený a čistý, záloha 100,- Kč se vrací.
Odhlášení obědů se provádí den předem do 13:30 hodin prostřednictvím internetu
(www.estrava.cz) nebo telefonicky. V případě náhlého onemocnění možno odhlásit ráno do
7:00 telefonicky.
Jídelníček najdete na internetové stránce www.estrava.cz (pod číslem 63).
Přihlašovací údaje:

kód zařízení
kód uživatele
heslo

Příklad: Jan Novák zakoupil čip č. 0809

63
číslo čipu
počáteční písmena jméno + příjmení (malé) +
číslo čipu
Kód zařízení: 63
Kód uživatele: 809 (nuly se nevpisují)
Heslo:
jn809

Veškeré dotazy: tel ŠJ: 558 115 008, nebo e-mail: jedlickova@zspaskov.cz
Školní jídelna je otevřena pouze v době prodeje stravného dle prodejní doby a v čase výdeje
stravy.
Rodičům ani jiným cizím osobám není umožněn vstup do budovy školní jídelny
z hygienických důvodů.
Zpracovala: Andrea Jedličková, vedoucí školní jídelny
Schválila: Mgr. Lucie Butkovová, ředitelka školy
V Paskově 1. 9. 2020

