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Informace o školním stravováni 202Il22
vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o tom, že v naší školní jídelně je nainstalován ,,Systém řízeného
výdeje a objednávání stravy včetně asistenceo'.
Tento systém škola zavedla zdůvodu zkvalitněni, zefektivnění a zlepšení kontroly stravování ve
školní jídelně. Touto formou Vám tedy chceme předat informace o fungování přihlašování a
odhlašování obědů ze školního stravování .,, :., .ll ZžLci používají pro přihlašování, odhlašování a výdej oběda stravovací CIPY VIS. Tyto čipy stojí
115,-- Kč a žákům jsou vydávány za tuto peněžitou částku. Jedná o vratnou kauci, tzn., že po
ukončení školní ďochárky žáktento čip vrátí, a pokud nebude poškozen (zárukana čipjsou 2 roky,tak
jako u každého spotřebního zhoži), bude mu tato vratná kauce vrácena. Při ukončení stravování je
nutné čip vrátit do 3 měsíců (platí i po ukončení 9. třídy). Pokud by došlo ke trátě či poškození
tohoto čipu, žrák má samozřejmě možnost zakoupit si noqf.
2/ Odhtašování obědů žáci provádéjí na zařízení, které je umístěno v prostorách školní jídelny -
boxu. Zde upozorňujeme, že oběd na příslušný den lze odhlásit nejpozději do 7.00 hodin daného
dne, déle iiž neni možné odhlašku uskutečnit. Pokud žák onemocní, je samoďejmě možné odhlásit
oběd na daný den i telefonicky na čísle 569 422 177 , a|e také nejpozděj i do 7.00. Po této hodině j iž
nebude možné odhlášku na daný den uskutečnit.
Další možnost odhlášení stravy je na stránkách ryrltqelpvacz a to také do 7.00 hod daného dne,

Pokud Vaše dítě onemocní a Vy nestačíte oběd odhlásit, můžete si tento lyzvednout ve Školní
jídelně od 11.00 do 11.30 hodin do vlastních čisfých přinesených nádob - nejlépe jídlonosiČŮ,
nebo Vám oběd zatavíme do plastoých misek. Jedná se však pouze o první den nemoci dítěte, na

další dny již musí být obědy odhlášeny, neboť nemocné dítě nemá nárok na dotované školní
stravování.

3l ÚHnaoA STRArnTÉHo SE pRovÁpÍ INKASEM zÚČru a
to 15. dne v měsíci na měsíc následující, JEN VE VÝJIMEČNÝCH
PnÍPaPECH LZE HRADIT STRAVNE SLOŽENKOU, A TO
NnJpozoĚn 25. DEN v vrĚsÍCl NA uĚsÍc NÁsrBourÍcÍ (např.

ďo 25.9. na měsíc říjen).
4l Dále bychom Vás rodiče chtěli upozornit na to, že žákje přihlášen ke stravování aŽ po Úhradě
stravného na daný měsíc. Pokud tedy nebude mit žákvčas stravné uhrazené lnapř, na měsíc září musí

být stravné uhrazeno do 25. srpna./, čipový systém toto zaznamená a Vašemu dítěti nebude vYdán

o-běd" dokud se neprokáže. ie stravné ie uhrazeno. Tento nroblém nenastává u těch žáků.
kteŇm ie strháváno stravné z účtů. ale především u těch. kteří hradí stravné sloŽenkami. Zde se

nám daleko častěii stává. že žáci požaduií oběd. aniž by předtožili ústřiŽek sloŽenkV. Že maií
stravné uhrazeno. Doklad o včasném zaplacení stravného mohou rodiče naskenovat a zaslat na

mailovou adresu iidelna.sady@centrum.cz.
P.oď*€ Váso rodiče, abyste svým dětem hraditi stravné včas a abyste je také vČas přihlaŠovali
na daný měsíc ke stravování, abychom tak společné mmezi|i případným nepříjemnostemo kdY

by Vašemu dítěti museto být odmítnuto vydání obědao nebot' nemá uhrazené stravné. Také

pokud strávníkovi oběd odhlásíteo řekněte mu to.
Každý strávník musí denně čip nosit a prokazoyat se s ním u výdeje straYY,
při ztrátě či zničeni zakoupit nový nejpozději do 5 dnů.
při stolování ve školní jídelně je ,žák lichý a ukárněný, dbá pokynŮ dohlížejících uČitelŮ,

vychovatelek, kuchařek a vedoucí školní jídelny
V době pandemie Covid-l9 se stravování řídí podle aktuálně ptatných naÍaení MSMT, MZd,
podle uinesení Vtády Č& KrajsXého úřadu a vedení školy. Podmínky stravování se mohou

měnito aktuality na stránkách www.strava.cz a stránkách školy.
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