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 Informace školní jídelny pro školní rok 2021/2022 

 
Školní jídelna je zapojena do programu Skutečně zdravá škola a preferuje zařazování regionálních 

potravin do školního jídelníčku. 

Školní jídelna poskytuje stravování ve dnech školního vyučování všem žákům této školy, kteří jsou 

přihlášeni ke stravování za podmínky, že dodržují předepsané pokyny. 

 

Přihláška ke stravování  

Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji ve školní jídelně před nástupem 

na stravování a obdrží číslo účtu pro platby stravného 123-2654310277/0100. Přihláška platí po celou 

dobu docházky žáka do školy. 

 

Platba stravného 

Stravné se platí na měsíc dopředu. Částka, která je stržena, obsahuje počet varných dnů x cena za 

oběd (případně přesnídávku). Dítěti je za každé objednané jídlo odečtena finanční hodnota z jeho 

kreditu. Aktuální stav finančního kreditu Vašeho dítěte můžete vidět při objednávání jídla na 

www.zsmalse.cz v sekci jídelna – objednávky přes internet. Pokud žák nemá na kontě peníze, nelze 

oběd objednat. 

První platba probíhá v hotovosti před začátkem školního roku, zakoupit čip a uhradit stravné na 

září/říjen 2021 můžete v pracovní dny 30.8. - 1. 9. 2021 od 8.00 do 14.00 hod. v kanceláři jídelny 

školy (orientační částka pro první platbu je  1 000,- Kč). Vchod do kanceláře školní jídelny je přes 

rampu (bílé dveře, zvonit na zvonek). 

Příkaz k inkasní platbě je z naší strany zadáván k 15. dnu v měsíci. Při zadávání inkasa se 

nezohledňuje zůstatek, který dítě na kontě má. V případě, že je zůstatek vysoký, je možné na základě 

domluvy inkaso pozastavit, případně na konci roku peníze zaslat zpět na Váš účet. 

Změnu čísla účtu nebo banky musíte nahlásit nejpozději k 16. dni předcházejícího měsíce, ve kterém 

proběhne platba. 

Celkové vyúčtování stravného se provádí při ukončení školní docházky žáka v naší škole. 

 

Čipy: 

Dokladem k výdeji obědů je identifikátor – čip. Cena čipu je 100,-Kč, platí se v hotovosti ve školní 

jídelně. Při zakoupení čipu bude strávníkovi přiděleno vstupní jméno a heslo, které slouží k přístupu 

do objednávkového systému na www.zsmalse.cz v sekci jídelna.  

V případě ztráty čipu to žák nahlásí ve školní jídelně. Pokud čip do týdne nenajde, je nutné zakoupit 

nový (pokud původní čip později nalezne, je vhodné si ho uschovat, může být znovu aktivován 

v případě opětovné ztráty). 

Čip je nevratný. Identifikátor se nesmí předávat jiné osobě a jeho ztrátu je nutné ihned nahlásit 

v kanceláři jídelny. 

 

Cena stravného – obědy:  

7-10let  ………..28,-Kč 

10-14let………..30,-Kč 

15 a více let…....32,-Kč 

 

 

Objednávky stravy 

Strava se prioritně objednává v systému na www.zsmalse.cz v sekci jídelna. Jídelníček na následující 

týden je uveřejněn ve čtvrtek předcházejícího týdne, objednávky je vhodné u nejmladších žáků dělat 

společně s rodiči na celý týden. Objednávkový systém na další den se uzavírá ve 14.00 hod. 
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V mimořádných situacích, v případě návratu po nemoci nebo nenadálé nepřítomnosti lze změny 

(zrušení nebo objednání stravy) provádět každý všední den do 7:45 hod. na tel. čísle: 734 574 899 – 

školní jídelna, případně na mail ivana.kubikova@zsmalse.cz  

Strava neodhlášená včas a nevyzvednutá propadá a musí být uhrazena. 

 

Přesnídávky (svačinky) 

Na naší škole je za běžného provozu možné při odebírat i přesnídávky. Ty žáci konzumují o velké 

přestávce ve třídě. 

Cena přesnídávky:  

7-10 let  ………..13,- Kč 

10-14 let………..15,- Kč 

15 a více let….....17,- Kč 

 

Strava v době nemoci dítěte  

Pokud dítě onemocní a má objednanou stravu, je možné první den nemoci si dotovanou stravu 

vyzvednout v jídelně školy do jídlonosiče. Na následující dny je potřeba objednávky zrušit. Další dny 

můžete dítěti jídlo zakoupit do jídlonosiče, ovšem za cenu jako pro cizí strávníky – 93,-Kč.  

Žák se může stravovat v zařízení školního stravování za dotovanou cenu pouze v době pobytu ve 

škole.  

V případě zjištění neoprávněného čerpání dotací  na stravu (státní kontrola) budou tyto částky 

vymáhány i zpětně. 

 

                                                                                                              

Ivana Kubíková – administrativní pracovnice školní jídelny 

Věra Kordulová – hlavní kuchařka 

tel. 734 574 899 

 


