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Informace o podmínkách stravování ve školních jídelnách  

Informaci vypracoval: Kateřina Robová, zastupující vedoucí 

školní jídelny 

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 

Dne: 14. ledna 2020 
 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Spálově, příspěvková organizace, Spálov č. 1,  

si dovoluje informovat všechny rodiče dětí mateřské školy, rodiče žáků základní školy a 

strávníky z řad veřejnosti 

 

O AKTUÁLNÍCH ZMĚNÁCH A PODMÍNKÁCH STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH 

JÍDELNÁCH MŠ a ZŠ 

  

        Od 1. prosince 2019 je ve zkušebním provozu nový software multikomplexního 

stravovacího program Z-Ware, který zpracovává veškerou agendu související s provozem 

školních jídelen. Nedílnou a významnou součástí programu je objednávkový terminál, který 

slouží k odhlašování obědů v ZŠ, případně stravy v MŠ jednak přímo ve školní budově ZŠ a 

jednak umožňuje odhlašování stravy i vzdáleným přístupem prostřednictvím internetu.  

Již zkušební provoz nového stravovacího systému má u obou školních zařízení sice kladný 

ohlas, ale přináší sebou i některá úskalí, která musíme všichni společnými silami překonat a 

v některých případech i s mírnou dávkou tolerance a pochopení. 

Veškeré potřebné informace jsou sice umístěny na našich webových stránkách 

www.zsspalov.cz  v záložce Jídelna, přesto nám dovolte některé informace ještě připomenout. 

 

1. Jakákoliv strava (obědy v ZŠ, nebo dopolední přesnídávka, obědy či odpolední svačinka 

v MŠ) se odhlašuje nejpozději do 7.00 hodin téhož dne na webových stránkách školy. 

(Po 7. hodině na daný den nelze stravu již odhlásit, v tomto je nový systém neúprosný.) 

 

2. Za proces odhlašování stravy je odpovědný zákonný zástupce dětí MŠ nebo žáků ZŠ, tj za 

odhlášenou – neodhlášenou stravu v daný den. 

 

3. Na základě vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., § 4 odst. 9 (vyhláška o školním stravování), 

lze odebrat oběd do  jídlonosiče pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve školním 

zařízení. Další dny je nutno oběd či jinou stravu odhlásit. Neodhlášená strava je hrazena za plnou 

cenu osobních a věcných nákladů.  
 

4. Neodhlášený oběd (stravu v MŠ) si můžete vyzvednout s identifikační elektronickou 

kartou (dále čipem) ve školní jídelně od 11.00  do 11.30 hod. Mimo stanovenou dobu budou 

nejdříve obslouženi žáci a zaměstnanci čekající na oběd ve školní jídelně, následně strávníci 

odebírající oběd do jídlonosičů. 

http://www.zsspalov.cz/


5. Oběd je vydán strávníkovi po přiložení čipu ke čtečce, která přenese informace z čipu 

do kuchyně vydávajícímu personálu. 

6.  Je nutné, aby strávníci školní jídelny při ZŠ měli čip vždy u sebe. Pokud strávník čip 

zapomene, musí počkat, až budou obsloužení strávníci s čipem. Kuchařka musí nejdříve strávníka 

vyhledat v databázi, až poté může oběd vydat. 

7.  Ztrátu čipu strávník hlásí ihned vedoucí školní jídelny a ta provede blokaci. 

8.  Všechny úkony při zpracovávání podkladů pro inkaso či úhradu stravného v daném 

měsíci (zálohy a vyúčtování) zajišťuje systém automaticky v měsíčních intervalech na základě 

elektronického pokynu pro odhlašování či přihlašování ze strany strávníků (zákonných zástupců), 

proto doporučujeme, zejména ve zkušebním provozu, abyste si finanční úhrady pečlivěji 

zkontrolovali a s případnými reklamacemi se obraceli na vedoucí školní jídelny, účetní nebo 

ředitele školy. Informace o platbách za odebrané obědy aj. stravy naleznete na našich webových 

stránkách na svém účtu v rezervačním systému iCanteen (rezervace jídelna ZŠ nebo MŠ) 

v záložce historie. Od prosince 2019 již nejsou posílány na Vaše e - mailové adresy žádné jiné 

informace o průběžném vyúčtování.  

9. Po dobu nepřítomnosti vedoucí školní jídelny paní Ilony Zálešákové zastupuje paní 

Kateřina Robová. 

10.  Ceny obědů a ostatních jídel ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 zůstávají zatím 

beze změn. 

Cena obědu v ZŠ za dotovanou cenu:                                 

        7 – 10 let 22,- Kč 

                                                                     11 – 14 let  24,- Kč 

            15 a více let  26,- Kč 

Cena jídla v MŠ za dotovanou cenu:  

            3 -  6 let            7 – 10 let 

 

přesnídávka                        8,- Kč            9,- Kč 

   svačinka odpolední            7,- Kč        7,- Kč 

   oběd          17,- Kč     18,- Kč 

 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

Ve Spálově 14. ledna 2020            

 

 

             

       PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 


