
Informátor školní jídelny ZŠ Záhuní pro šk.rok 2016/2017 
 
Způsob placení:       bezhotovostně - inkasem z účtů (číslo účtu  86-5822240217 / 0100) 

Výdej ob ědů:             11:15 - 11:45 - pro cizí strávníky 
                                                     - pro nemocné žáky 1.den nepřítomnosti (s čipem) do jídlonosiče  
                                  
                                    11.45 - 13.45 – pro žáky a zaměstnance ZŠ   
 

Jídlonosič musí být vždy čistý a suchý. Jídlo v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě. 

Stravování:   všichni strávníci mají čip s kódem, kterým se prokazují u oběda. Čip platí  po celou dobu stravování, 

tj. od 1. do 9. ročníku. Zničení nebo ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit ve ŠJ a zakoupit si čip nový 

(100,-Kč) u p ekonomky ing. Blanky Chalupové. Strávníci jsou povinni nosit k obědu ČIPY. Pokud se strávník 

neprokáže čipem, bude mu oběd vydán až po ověření v kanceláři ŠJ. 

 

Odhlašování / p řihlašování:  

Všichni strávníci budou mít automaticky přihlášen oběd č. 1. Změny obědů z č.1 na č. 2 lze provádět nejpozději  
do 14.00 hodin  dva dny p ředem . (Tzn. v Po do 14.00 h na ST, v ÚT do 14.00h na ČT atd.) Výběr ze dvou chodů 
je 2 -3 x týdně. Pokud se na oběd č. 2 přihlásí méně než 10 strávníků, školní jídelna tento oběd nevaří, tito strávníci 
jsou upozorněni a podle uvážení si mohou zvolit oběd č. 1 nebo si stravu omluvit. 
 
Výjimkou  je ukončení kalendářního a školního roku, kdy termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen. 
V době výletů budou obědy odhlašovány hromadně po třídách. Pokud se žák výletu nezúčastní a zůstane ve škole, 
oběd si musí přihlásit. 
 
Omlouvání ob ědů: 

Obědy se omlouvají den p ředem do 14.00h  

- prostřednictvím internetových stránek – www.zszahfren.cz-  školní jídelna – STRAVOVÁNÍ 

- přes dotykový objednací terminál v prostorách školní jídelny 

- telefonicky na čísle  595 532 680 

 V pond ělí ráno do 8,00h na tentýž den pouze telefonicky na  výše uvedeném telefonním čísle. 

Cena ob ědů: 

Žáci, kteří v tomto školním roce tj. od 1. 9.2016  do 31. 8. 2017 dosáhnou věku: 

7 – 10 let……..21,- Kč  (58,-Kč) *       11 – 14 let……..23,- Kč  (60,-Kč)*         15 a více let ……..24,- Kč (61,-Kč)* 

Podle školského zákona poskytuje školní jídelna hmotné zabezpečení (školní stravování) pro žáky v době jejich 

pobytu ve škole. V době neplánované nepřítomnosti strávníka (nemoc, úraz), je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 

Sb. možnost odebrat oběd pouze v první den nep řítomnosti , pak musí zákonný zástupce žáka odhlásit.  

*plná cena v p řípadě včasného neodhlášení ob ěda ( mzdové a v ěcné náklady)  

Žák nemá nárok na ob ěd, nemá-li uhrazeno stravné.    
Podrobné informace o školním stravování najdete na stránkách školní jídelny Záhuní – Vnit řní řád ŠJ  
 

                                                                                                                                                       Baletková Kristina 

                                                                                                                                                        vedoucí ŠJ Záhuní 


