Zahájení školního roku ve školní jídelně
Vážení rodiče,
v souvislosti se zahájením nového školního roku máme pro Vás několik informací.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci školní jídelny bude vchod do budovy školní jídelny
možný pouze zadním vchodem. Pro vstup do budovy musíte u dveří zazvonit.
Od 1. 9. 2020 bude z provozních důvodů provoz pokladny omezen pouze na dobu od 7.30–
9.00 hod., poté bude pokladna uzavřena. Při vstupu do budovy je nutné použít
dezinfekční prostředky na ruce umístěné u vstupních dveří.
Na začátku školního roku je nezbytně nutné vyplnit a odevzdat Přihlášku ke stravování,
zaslání platby na účet je jednou z podmínek stravování ve školní jídelně. Bez odevzdané
přihlášky není možné dítě zapsat do stavu strávníků, a tudíž nemůže odebírat obědy. Přihlášku
je možné stáhnout na stránkách základní školy v sekci PRO RODIČE – Dokumenty ke
stažení. Vyplněnou přihlášku stačí odevzdat ve školní jídelně (můžete poslat po dítěti).
Pokud platíte hotově, můžete přijít s vyplněnou přihláškou nebo ji obdržíte při placení obědů.
Další informace k provozu školní jídelny naleznete opět na webových stránkách školy.
Vzhledem k současné situaci prosíme rodiče, aby co nejvíce využívali platbu převodem
z bankovního účtu. Děkujeme za pochopení.
Těším se na vzájemnou spolupráci Věra Prajsová, ved. ŠJ
Tel. kontakt: 412 386 332,604 439 641
POKYNY PRO REGISTRACI STRÁVNÍKŮ - VÝBĚR JÍDLA,
ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA INTERNETU

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás seznámili s možností objednávat a odhlašovat stravu prostřednictvím
internetu, což Vám umožní sledovat docházku Vašeho dítěte do školní jídelny, budete mít
přehled o platbách, zůstatku na kontě, apod.
Použití programu
- do programu se dostanete přes běžný internetový prohlížeč na adrese:
http://strav.nasejidelna.cz/0194 nebo na stránkách školy: www.zs sluknov.cz, v sekci
školní jídelna → Objednání
REGISTRACE – děti dostanou od ved. ŠJ přihlašovací údaje důležité ke zprovoznění
internetového objednávání stravy. Přihlašovací jméno, pod kterým se budete přihlašovat k
aplikaci na internetu a heslo, které si můžete po prvním přihlášení změnit v menu „Nastavení“
OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY - po registraci lze pak objednávat a vybírat stravu. Pro objednání
stravy zvolte položku OBJEDNÁVKY a můžete objednávat, vybírat stravu a odhlašovat
obědy.
Ze systému se odhlaste volbou tlačítka ODHLÁSIT. Další pokyny, podrobnosti a návody
naleznete na liště v položce: nápověda

Lze objednávat:
• na aktuální týden: - odhlášky
- přihlášky – pouze chod č. I.
na následující týden : - odhlášky
- přihlášky – výběr z menu (nutné je vždy objednat do čtvrtka
14.00 hod. na následující týden) pokud nevyužijete možnost výběru, je strávník automaticky
přihlášen k odběru stravy č. I.
• jídelníček bude vždy k dispozici na aktuální a na následující týden
• nejpozdější odhlášení obědů je vždy do 6.00 hod. ráno dne, na který chcete dítě odhlásit
• v případě mimořádné nemoci je možno ráno max. do 7.00 hod. odhlásit oběd pouze
nemocnému
dítěti telefonicky
Upozornění
Pokud si objednáváte obědy přes internet, prosím o větší důslednost při objednávání.
Při zadávání údajů je nutné být pozorný, aby nedošlo omylem k odhlášení žáka ze stravování
(pak mu nemůže být vydán oběd). Prosím o zpětnou kontrolu objednávaných obědů.
Veškeré dotazy Vám ráda zodpovím osobně nebo telefonicky.

Školní stravování po dobu pobytu ve škole – dotovaný oběd
Děti v přípravných třídách základní školy, děti v přípravném stupni školy speciální a žáci
základní školy mají nárok na poskytnutí školního stravování po dobu jejich pobytu ve škole.
Doba pobytu ve škole se chápe jako doba, kdy se žák skutečně zúčastnil vzdělávání
organizovaného školou, a to jak ve formě standartního vyučování ve vyučovacích hodinách,
tak i v jiných organizačních formách (exkurze, výlety, plavání…).
Jestliže se žák daný den nezúčastní vzdělávání ve škole (nemoc, ředitelské volno,
prázdniny,…), nemá nárok na školní stravování.
Co dělat v době nepřítomnosti žáka ve škole?
1) První den nepřítomnosti žáka ve škole: žák má nárok na dotovaný oběd, žák
(rodič) si může oběd vyzvednout do jídlonosiče.
2) od 2. dne nepřítomnosti žáka ve škole: žák nemá nárok na dotovaný oběd, rodiče
musí žáka nejpozději do 7.00 hod. ráno odhlásit ze školního stravování. Přihlášení
nebo odhlášení strávníka je povinnost zák. zástupců nezletilého strávníka.
3) Když rodič tuto svou povinnost nesplní, budou mu doúčtovány veškeré provozní
náklady a žák bude v dalších dnech nepřítomnosti (v případě kontroly docházky do
školy) ze školního stravování automaticky odhlášen a rodiče musí žáka ke
stravování opět přihlásit (telefonicky, e-mailem).
4) Pokud si budou rodiče přát oběd pro žáka v době nepřítomnosti ve škole
odebírat, nebude se jednat o dotovaný oběd a rodiče musí uhradit plnou cenu
oběda.

Podle §4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole.
V praxi to znamená, že pokud se dítě neplánovaně neúčastní vzdělávání a v daný den se
neodhlásí ze stravování, pak je mu pouze tento první den poskytnuto stravování jako školní
stravování (např. nemoc = neplánovaná nepřítomnost, žák má nárok 1. den na oběd,
plánované lékařské ošetření = plánovaná nepřítomnost, žák nemá nárok na oběd). Na
uvedenou „výjimečnou“ situaci navazuje §2 odst. 9 vyhlášky č. 107/2009 Sb., v platném
znění, který umožňuje, aby si tento den mohl žák (rodič) vyzvednout oběd do jídlonosiče.

 Pokyn pro nové strávníky
Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,
přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny,
který je řízen pomocí počítače.
1. Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři
školní
jídelny nebo si stáhne z webových stránek školy. Na ní, kromě základních osobních
údajů, vyplní dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na oběd. Nejjednodušší
verze je stravovat se denně, pochopitelně existuje možnost stravovat se jen v určité dny v
týdnu (např. jen v úterý a ve čtvrtek). V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd
odebrat. Pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, počítač. program
odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka. Odečtení oběda nelze již
opravit.
2. Po odevzdání přihlášky je nutné vložit na účet strávníka peníze, minimálně na 1 měsíc.
Máte-li zavedený vlastní účet doporučujeme využít převodu z účtu, případně zadat
trvalý příkaz.
č.ú. školní jídelny: 10006-182321824/0600
variabilní symbol: evidenční č. strávníka (obdržíte při zápisu dítěte)
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
Upozorňuji, že vlastní převod peněz z jiného peněžního ústavu na účet jídelny trvá i
několik dní.
3. Pokud zvolíte přímou platbu v kanceláři školní jídelny, platí totéž, stravné musí být
uhrazeno předem, jinak počítačový program neumožní přihlásit a vydat stravu!
Stravné lze uhradit každý den pouze od 7.00–9.00 hod., mimo tuto dobu je pokladna
uzavřena. Stravné na následující měsíc musí být zaplaceno v měsíci předcházejícím
(v září na říjen apod.)
4. Po zaplacení stravného obdržíte bezkontaktní čip (vratná záloha 100 Kč), který budete
používat při odběru oběda místo obvyklých lístků. První oběd obdržíte po zaplacení
stravného nebo přijetí platby z účtu a odevzdání přihlášky ke stravování.
5. Bezkontaktní čip umožní strávníkovi, aby si mohl odhlašovat a přihlašovat obědy, volit
druh stravy na objednávkovém terminálu umístěném v jídelně .V případě, že se
rozhodnete pro změnu stravovacích dnů, je potřeba v kanceláři školní jídelny tuto změnu
nahlásit osobně.
6. Každý strávník dostává čip do trvalého užití i pro další školní roky.
7. Pokud Vaše dítě bude chodit do družiny, budou čipy uloženy ve školní jídelně a čip bude
dostávat od paní vychovatelky vždy před výdejem oběda, snižuje se tak možnost ztráty.
Půjdete-li v případě nemoci dítěte pro oběd a nebudete mít čip, dojděte k okénku
v jídelně, kde Vám čip vydají.
8. Pokud přece jen dojde ke ztrátě čipu, je potřebné tuto skutečnost okamžitě nahlásit v

kanceláři školní jídelny, čip bude ihned zablokován. Strávník si musí zakoupit nový
čip za výše uvedený poplatek . V případě jeho pozdějšího nalezení je čip možné vrátit a
záloha bude vrácena.
9. Upozorňujeme rodiče, že bez čipu a zaplacení oběda není možné oběd odebrat!!
10. V případě nemoci je možné odhlásit oběd na příští den osobně v kanceláři školní
jídelny, pomocí internetového objednávání a telefonicky na čísle 412 386 332,
nejpozději však do 7.00 hod. pro daný den. Na pokyn daný po 7. hodině již nelze
reagovat. V jídelně jsou po této hodině připravovány potraviny ze skladu na počet
přihlášených strávníků. Pokud nestihnete oběd odhlásit do 7.00 hod., můžete si ho
odebrat do přinesených nádob (pouze 1. den nemoci!!)
11. Pro dospělé strávníky, kteří nejsou zaměstnanci škol, jsou obědy vydávány v době od
11.15 do 11.30 hod. Tento termín je nejvhodnější i pro odběr obědů nemocným do
přinesených nádob, pokud jste ho neodhlásili. Výdej obědů do jídlonosičů je pouze na
vlastní odpovědnost, školní jídelna neručí za zdravotní nezávadnost jídlonosičů a za
další nakládání s vydanou stravou!!!
Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby
naše spolupráce probíhala pokud možno bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom
vznikne problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit přímo
v kanceláři školní jídelny.
Současné ceny oběda jsou pro žáky:
6 let …………...21 Kč
7–10 let ……….23 Kč
11–14 let..…......25 Kč
15 a více…....….27 Kč
Šluknov 1. 9. 2020

Věra Prajsová,ved. ŠJ

