
 
  Základní informace o stravování  pro školní rok 2013/14 

ORGANIZACE  PROVOZU 

1.    Přihlášení žáků na základě vyplněné přihlášky ke stravování 
2.    Způsob platby: převod z účtů, trvalý příkaz, složenkou (způsob je dohodnut 

osobně u vedoucí ŠK) nejpozději k 20. předcházejícího měsíce.č.účtu: 
15531621/0100 

3.    Každý strávník, který má zaplaceno, má automaticky navolenu 1. volbu a 
tuto volbu může změnit netýká se strávníků SŠ Gellnerova 

4.    Oběd, který nebude v termínu odhlášen, je považován za vydaný. 
5.    Odhlášení a přihlášení obědů - telefonicky na tel.čísle: 541220576 nebo 

osobně 24 hodin předem do 12:00 
6.    Výlety a akce pořádané školou odhlašuje třídní  nebo dozorující učitel 
7.    O prázdninách a dnech řed.volna  jsou obědy odhlášeny ( v případě zájmu o 

stravování  je nutno se přihlásit  a  cena oběda je 62 Kč 
8.    Výdej obědů pro NEMOCNÉHO ŽÁKA nebo ZAMĚSTNANCE ŠKOLY je možný 

jen PRVNÍ DEN jeho nepřítomnosti ve škole. Viz. vyhl.č. 107/2005 Sb. Žákům a 
zaměstnancům školy se poskytuje stravování JEN PO 
DOBU jejichPŘÍTOMNOSTI ve škole a pouze NA MÍSTĚ (NE DO 
JÍDLONOSIČŮ) (Sb.zákonů č.561/2004). Výdej obědů do jídlonosičů:11:00 - 
11:30 

9.    Způsob výběru a volby mezi 2 druhy jídel je podrobně vyznačen u objednávacích 
terminálů v jídelně. 

10.    Se souhlasem vedení školy a hygienika se smí v jídelně ZŠ stravovat také cizí 
strávníci. Doba výdeje jídel do jídlonosičů pro tuto skupinu je od 11:00 do 11:30 

11.    V případě, že žák nemá čip, vyzvedne si náhradní doklad u vedoucí stravování v době 
od 7:30 - 11:30. Pracovnice kuchyně v době výdeje tyto služby z provozních důvodů 
nezajišťují 

Ceny stravování  pro školní rok 2013/14: 

  Obědy:   3 -  6 let:   22 Kč 

    6 - 10 let:  24 Kč. 

   11 - 14 let:  26 Kč 

   15 let :        28 Kč 

  

           Svačiny: MŠ:             9Kč 

                         MŠ .            9 Kč 

                         SZŠ:           10 Kč 

Přihlášky :       Po -Pá 7.00 - 12.00 

Změny  na účtech  a ve způsobu placení  je potřeba neprodleně oznámit vedoucí kuchyně 

Nákup čipů: od 1.třídy - 100Kč 

OSTATNÍ  INFORMACE  U  VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

Tel: 541220576 

e-mail:vicianova@zsjundrov.cz 

  

mailto:vicianova@zsjundrov.cz


 Vážení rodiče, od 3.2. 2014 mohou Vaše děti odebírat svačinky v jídelně naší ZŠ . Cena je 10 Kč za 
kus . 

 


