ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ
příspěvková organizace,
Albertova 4062, 767 01 Kroměříž

PODMÍNKY SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ ZŠ ZACHAR
Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novel. 1.4. 2008) o školním stravování a další platné
legislativy vydává ředitelka školy podmínky pro:
- poskytování školního stravování
- přihlašování a odhlašování strávníků a jídel
- organizaci výdeje jídel
- způsob hrazení úplaty za školního stravování

V nabídce školního stravování je hlavní jídlo (žáci - výběr ze 2 druhů), polévka, salát, pitný režim, doplňkový
sortiment (dezert, koktejl apod.) Žáci si mají možnost objednat svačinu.

K 1.9. 2015 vstoupilo vyhláškou 107/2005 Sb. a její novelizace v platnost Nutriční doporučení MŠMT ČR ke
spotřebnímu koši (dále SK), který je závazný a vyjadřuje průměrnou měsíční spotřebu potravin podle
věkových skupin strávníků a připravovaných jídel. SK je důležitou pomůckou pro sledování výživové hodnoty
stravy (tj. obsah živin – tuků, sacharidů, bílkovin, vitamínů a minerálních látek) podávané ve školní jídelně a
je zároveň měřítkem pestrosti stravy.
PŘIHLÁŠENÍ ke stravování
Stravu může odebírat žák školy, zaměstnanec školy a další osoba, která je písemně přihlášena ke stravování. Formulář
přihlášky ke stravování lze vyzvednout v kanceláři ŠJ (p. Palisová, tel.: 573 503 258), na www.zszachar.cz, nebo
v kanceláři vedoucí škol. jídelny (p. Stavinohová, tel.: 573 503 250, 775 310 271 - 1.p. ředitelství školy), u které pak
odevzdá VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU s potvrzením inkasního příkazu a zakoupí si ČIP.
ČIP slouží k identifikaci strávníka, k odebrání, k objednávání a odhlašování stravy a žákům ke vstupu do budovy školy.
Cena čipu je 115,- Kč (platba je zálohou a po odevzdání do 3 měsíců po ukončení stravování bude vráceno 85,- Kč).
Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ a zakoupit čip NOVÝ! Bez čipu není možné stravu vydat, přihlašovat,
odhlašovat a žák navíc nemůže vstoupit do budovy školy!

OBJEDNÁVKA A ODHLÁŠKA stravy
Minimálně 2 prac. dny předem do 1400 hod.:
-

na objednávkovém boxu v ŠJ
na www.strava.cz (4598) – po přidělení uživatel. jména a hesla

Nejpozději ten den do 800 hod.:
-

-

E-mail: jidelna@zszachar.cz
telefonicky (na čísle kanceláře škol. jídelny p. Palisová, tel.: 573 503 258, od 630 – 1130 hod. i na další dny)
POZOR – v případě předem oznámené akce školou (výlety, exkurze, soutěže apod.), kdy žák nestihne v daný
den oběd odebrat, musí odhlásit oběd minimálně 1 den předem do 1400 hod., NE v daný den do 800 hod., jak je
tomu výjimečně v případě nemoci! Takto neodhlášený oběd si může zákonný zástupce vyzvednout v daný den
mezi 1100-1130 hod.

VÝDEJ stravy
- 1030 – 1100 hod. cizí strávník do jídlonosiče
- 1100 – 1130 hod. cizí strávník v jídelně
- 1130 hod. – 1345 hod. ostatní (žáci, studenti, zaměstnanci)
Pokud strávník nedodrží výdejní dobu, nebude mu strava vydána.
VYDANÉ JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ KONZUMACI!
SVAČINY - pouze pro žáky
V době malé a velké přestávky (845 hod., 940 hod.) žáci posvačí ve školní jídelně. Nabídka je velmi pestrá doplněna
mlékem, čajem, kakaem apod. Žáci přihlášení na svačinky jsou objednáni automaticky a v případě, že si nemohou
svačinu odebrat, je stejný postup odhlašování jako u obědu. Také u výdeje svačin je nutný čip.
OBĚD
Cizí strávník nemá předem přihlášenou stravu a musí si ji objednat sám (viz výše - způsob objednávky stravy).
Žáci a zaměstnanci jsou na oběd automaticky přihlášeni a mají přidělen oběd č.1. V případě výběru jiného jídla
postupují objednávkovým způsobem.

POZOR !
V případě nemoci žáka je ze zákona možnost 1. den nepřítomnosti jídlo odebrat v jídlonosiči mezi 1100 – 1130 hod. za
státem dotovanou cenu (přijděte i s čipem). Další dny nepřítomnosti žáka NELZE odebírat stravu za sníženou cenu,
cena NEODHLÁŠENÉ stravy automaticky naroste o výrobní režie, tj. na 59- Kč.
Zákonný zástupce (NE nemocné dítě!) si může další dny nemoci dítěte vyzvedávat stravu za cenu plnou cenu 59,- Kč.
PLATBA STRAVY
- inkasem z účtu strávníka k 20. dni následujícího měsíce.
Žák a zaměstnanec zaplatí na začátku stravování zálohu ve výši 500,- Kč, která je určena na nákup potravin k uvaření
obědu, protože vyúčtování za stravu je prováděno až následující měsíc). Zákonný zástupce žáka a zaměstnanec na svém
bankovním účtu založí příkaz Souhlas s inkasem na číslo účtu školy 1757398/0300 – viz přihláška, bez udání VS, SS,
KS, pouze si stanoví limit, tj. výši finanč. prostředků, které vystačí na zaplacení stravy za daný měsíc.
- hotově (strava musí být zaplacena na celý měsíc předem, protože v případě nulového konta nelze stravu objednat).
CENA STRAVNÉHO pro jednotlivé věkové skupiny (dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.)
Pokud dojde k překročení finančního normativu u jednotlivých skupin, může dojít k úpravě doplňkového sortimentu.
ŽÁK MŠ

2 - 6 let
7 - 10 let

- přesnídávka 7,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 6,- Kč (celkem 34,- Kč)
- přesnídávka 7,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 6,- Kč (celkem 37,- Kč)

ŽÁK ZŠ

7 - 10 let
11 - 14 let

- oběd 21,- Kč
- oběd 24,- Kč
- oběd 27,- Kč

15 – a více

svačina 13,- Kč
svačina 15,- Kč
svačina 16,- Kč

Cizí strávník - do jídlonosiče 57- Kč
- v jídelně
59,- Kč

Každý strávník potvrzuje svým podpisem na Přihlášce ke stravování, že je obeznámen s Vnitřním
řádem ŠJ (viz nástěnka u vstupu do jídelny, www.zszachar.cz) a souhlasí s podmínkami stravování.
Změna jídelníčku je vyhrazena.

CO OBSAHUJE OBĚD A JAK SE ODEBÍRÁ?
-

polévka
hlavní jídlo + salát, pokud je k hl. jídlu přiřazen v jídelním lístku a také při výdeji je k jídlu
přiložen štítek SALÁT
pití (v jídelně)

Pokud si strávník (všechny kategorie bez rozdílu) bude chtít vzít salát navíc, moučník, kokteil, jogurt,
ovocné pyré apod., klikne na salátovém terminálu

1x (v případě svačiny u zaměstnance 2x).

Tyto produkty jsou NAVÍC (další salát, moučník, kokteil, jogurt, ovocné pyré apod.)
a nejsou součástí obědu! Všichni strávníci si je musí VŽDY na salátovém terminálu kliknout.

Dezerty si nelze vzít místo salátu – tzn.:
1. Pokud si strávník vezme polévku a hl. jídlo bez salátu, ačkoli salát hl. jídlo obsahuje, nemůže si vzít
dezert apod. bez klinutí, je jen jeho věc, že neodebral celý oběd!
2. Pokud strávník MÁ NÁHRADNÍ STRAVENKU, tzn., že nemá čip, NEMŮŽE SI DEZERTY apod.
ODEBRAT!
Podmínky stravování nabývají účinnosti dne 1.7. 2017.

Mgr. Petra Fečková, v.r.
ředitelka školy

