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Vedoucí školní jídelny a ředitel Základní školy a Mateřské školy ve Spálově, příspěvkové 

organizace, Spálov č. 1, si dovolují 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 

  

1.  Od 1. března 2020 byla jmenována do pozice vedoucí školní jídelny Kateřina Robová. 

 

2. Dnem 29. února 2020 skončil zkušební provoz stravovacího programu Z-Ware, který 

zpracovává veškerou agendu související s provozem školních jídelen. To znamená, že za 

jakékoliv odhlašování a přihlašování  stravy (obědů v ZŠ, přesnídávek, obědů nebo svačinek 

v MŠ) jednak přímo ve školní budově ZŠ na objednávkovém terminálu a jednak odhlašování 

stravy i vzdáleným přístupem prostřednictvím internetu je odpovědný strávník, resp. jeho 

zákonný zástupce. (Výjimkou jsou pouze někteří strávníci z řad veřejnosti, kteří mají tuto 

výjimku domluvenou s vedoucí školní jídelny).  

 

3. Odpovědní pracovníci již nebudou do elektronického systému vstupovat a provádět dodatečně 

jakékoliv opravy v počtech objednávek po uplynutí termínu, do kterého je nutné si stravu odhlásit 

či přihlásit. (Výjimkou jsou pouze případy přerušení funkčností systému vlivem závad nad rámec 

školy – neplánované přerušení dodávky el. energie, vč. záložního zdroje, neplánovaná údržba 

webu správcem domény, neplánovaná údržba elektronického stravovacího systému apod.) 

 

4. V systému jsou nastaveny šablony  odběru stravy jednotlivých strávníků v souladu 

s přihláškou ke stravování (např. v MŠ – celodenní předškolní vzdělávání = předpoklad odběru 

všech tří jídel), změnu lze provést při průběžném objednávání (odhlašovaní) stravy ze strany 

zákonných zástupců přes objednávkový terminál v ZŠ nebo na našich webových stránkách. 

Změny přímo v šablonách (celoroční předloha k odběru stravy) lze provést ve spolupráci 

s vedoucí školní jídelny a vedením školy. 

 

5.  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 v případě stravy v mateřské škole, 
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do 6.00 hodin téhož dne na webových stránkách školy (nebo objednávkového terminálu 

v budově ZŠ) v případě stravy v základní škole. S účinnosti od 11. března 2020. 

(Po této hodině na daný den nelze stravu již odhlásit.) 

 

6.  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.  

 

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

(dále čipem)    od   11.00  do 11.30 hod.  a ve školní jídelně ZŠ od 10,30 do 11,15 u vchodu do 

školní kuchyně. Mimo stanovenou dobu budou nejdříve obslouženi žáci a zaměstnanci čekající 

na oběd ve školní jídelně, následně strávníci odebírající oběd do jídlonosičů. 

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

kuchyně vydávajícímu personálu. 

9.  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.) 

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

11.  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). Pokud strávník nebo zákonný zástupce strávníka je v prodlení s úhradou 

stravného více než 60 dní, dochází k pozastavení stravování ve školních jídelnách MŠ nebo 

ZŠ. 

12.  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 28. února 2020            

 

 

 

………………………………………….        ……………………………………. 

Kateřina Robová vedoucí školní jídelny  PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 
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