Školní jídelna - základní informace
Školní jídelna Olomouc, Stupkova 16, zajišťuje stravování žáků ZŠ a MŠ, zaměstnanců ZŠ a MŠ
a poskytuje stravovací služby i pro veřejnost. Vaří ve dnech školního vyučování v době
pohybu žáků ve škole. Vařit se začíná v pondělí 1. září 2014.
Úřední hodiny:
7.00 – 9.00 hod (placení stravného a výdej náhradních karet)
11.30 – 13.00 hod (placení stravného a výdej náhradních karet)
13.45 – 14.00 hod ( jen výdej náhradních karet )
Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb v platném znění. Od 1. září 2013 vaří i
bezlepkovou dietu. Stravování cizích osob je časově odděleno od stravování dětí.
Výdej obědů:
cizí strávníci: 11.30 – 12.30 hodin ( pokud jídelna neurčí jinak ),
školy 11.30: 14.00 hodin.
Podle vyhlášky 107/2005 Sb se žáci dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném
školním roce, počítají se i prázdniny.
Cena obědů :
I. kategorie ( 7 – 10 )

23,- Kč

II. kategorie ( 11 – 14 )

27,- Kč

III. kategorie ( 15 a více )

30,- Kč

Zaměstnanci

24,- Kč ( 24,- + 6,- FKSP )

Cizí strávníci

51,- Kč

MŠ ( 3 – 6)

přesnídávka 10,-, oběd 19,-, svačina 8,-.

MŠ (nad 6 let)

přesnídávka 10,-, oběd 23,-, svačina 8,-

Odhlášení stravy:
je možné pouze den předem do 12.00 hodin osobně, telefonicky na čísle 581111222
(vybírání stravného ), popřípadě na čísle 581111223 ( vedoucí ŠJ ) a 604784073. Odhlášení
stravy je možné taky na emailové adrese jídelna@zs-stupkova.cz.

Dle platné vyhlášky žáci nemají nárok na dotovaný oběd v době nemoci. Výjimečně je možné
1. den nemoci oběd odebrat, další je nutné odhlásit. Neodhlášená nebo pozdě odhlášená
strava propadá.
Stravné se hradí zálohově na další měsíc.
Způsob platby stravného :
1. Převodním příkazem ze svého bankovního účtu na 19-1084040257/0100 ( do zprávy pro
příjemce uveďte jméno a příjmení strávníka).
2. Prostřednictvím účtů od všech bank ( v tomto případě je nutné, aby si rodiče zřídili u
svého peněžního ústavu svolení k inkasu – tiskopis v kanceláři ŠJ nebo na internetu).
Pro majitele sporožirového účtu platí 0100260221/0800
Pro majitele bankovního účtu platí

19-1084040257/0100

3. Složenkou
Obědy musí být zaplaceny do 20. dne v daném měsíci. Pokud strávník nebude mít obědy
zaplaceny, bude mu stravování pozastaveno až do doby zaplacení.
Výdej obědů je evidován prostřednictvím optických identifikačních karet VIS Plzeň.
V případě, že strávník zapomene kartu, může v kanceláři ŠJ požádat o vydání náhradní karty
v úředních hodinách.
Zákonný zástupce nezletilého strávníka musí při prvním přihlášení obědů vyplnit „ Přihlášku
ke stravování“ kterou dostane v kanceláři ŠJ nebo si ji vytiskne na internetu. Žáci, kteří
pokračují ve školní docházce, jsou automaticky k 1. září přihlášeni k obědu. Ukončením školní
docházky zaniká i stravování žáků ve školní jídelně.
Strávník nebo zákonný zástupce strávníka musí veškeré změny týkající se např. změny
bydliště, přestupu na jinou školu, ukončení stravování a ostatní důležité změny nahlásit
v kanceláři školní jídelny.

