
                                                    
 
                                                                           INFORMÁTOR  
                                    školní jídelny 
Vážení rodiče, 
Vaše dítě je pro školní rok 2014/15 přihlášeno ke stravování ve ŠJ. Poskytuji Vám důležité informace týkající se režimu 
školního stravování. 
 

Strava ve školní jídelně Tyršova 913 je hrazena sporožirem nebo příslušnou bankou. Z tohoto důvodu žádám rodiče, aby 
si zřídili v bance souhlas k povolení inkasa, kde nahlásí pouze číslo účtu ŠJ 0100035921/0800. Souhlas k povolení 
inkasa přes prázdniny nerušíme.  
Po podepsání povolení inkasa v bance odevzdá strávník toto oznámení do kanceláře ŠJ. Strávníci platí skutečný počet 
stravovacích dnů s odečtem za omluvené obědy předešlého měsíce. Platba se provádí předem vždy 25. den v měsíci na 
následující měsíc, do této doby musí být záloha na účtu k dispozici. Limit měsíční zálohy doporučuji bez omezení nebo 
částku 800 Kč na jednoho žáka. 
Do doby vyřízení povolení inkasa je vystavena složenka. Na složence je uvedena částka na daný měsíc, částka za 
omluvené obědy předešlého měsíce a termín o zaplacení. Prosím rodiče, aby termín platby dodrželi. Pokud není zřízeno 
povolení k inkasu, je vystavena složenka, v měsíci září 2x (za září a následující měsíc říjen) a v lednu 2x (za leden a na 
měsíc únor). 
 

Při docházce strávníka se používá čip. První čip dostávají strávníci zdarma. Čip nepokládáme do blízkosti magnetu, 
mobil. telefonu atd., aby nedošlo k poškození a znehodnocení kódu. Čip strávníci vlastní po celou dobu přihlášení ve ŠJ. 
Při ztrátě nebo poškození čipu je strávník povinen si koupit nový za poplatek 130 Kč u vedoucí ŠJ.  
 

Každý rok v září dostávají žáci přihlášku ke stravování, kde vyplní školní rok, jméno, datum narození, třídu, podpis 
rodičů, číslo tel. domů a do zaměstnání a upozornění v odkaze na znění zákona k omlouvání obědů. Vyplněné přihlášky 
odevzdá hromadně zástupce každé třídy vedoucí ŠJ do kanceláře do 5 dnů od prvního dne vyučování. 
  
Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel terminálem ve ŠJ, internetem přes webové stránky www.ulrichsw.cz na odkaze 
e-strava nebo v záložce Jídelna ZŠ na školních webových stránkách. Přihlášení 2. jídla je nutno dva pracovní dny 
předem do 13.30 hodin. Pokud nebude výběr 2. jídla zvolen, strávník má přihlášeno automaticky 1. jídlo. Strava je 
připravována dle norem školního stravování. Velikost porce je dána věkem a tomu odpovídá výše úhrady. Skladba 
jídelních lístků je podmíněna spotřebním košem vybraných surovin (ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, ovoce, 
zelenina, luštěniny, brambory) a je sledováno pracovníky KHS. 
  
Omlouvání obědů přijímáme do 7.30 hodin téhož dne osobně, telefonicky na číslo 556 835 806, přes internet v mobilu 
m.estrava.cz (pro kód uživatele zadejte 008) nebo přes webové stránky www.ulrichsw.cz, na odkaze e-strava, kód 
uživatele i heslo je přidělené čipu strávníka. Aby nedocházelo ke zneužití odhlášek, doporučuji změnit heslo. 
První den onemocnění žáka se strava vyzvedává do jídlonosiče od 11.15 do 12.00 hodin a od 13.50 do 14.00 hodin. 
Pokud dítě není ve škole následující dny, nárok na dotaci obědu ztrácí. Oběd musí tedy zaplatit celý (k potravinám i 
mzdové a věcné náklady) nebo jej včas odhlásit. Proto je nutné, aby si děti (rodi če) v době vícedenní nepřítomnosti 
ve škole nezapomínali obědy odhlašovat! (§122 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.) 
 

NEOMLOUVEJTE OB ĚDY PŘES  E-MAILOVOU  ADRESU JÍDELNY!!! 
 

V době výletů jsou obědy odhlašovány hromadně po třídách. Pokud žák zůstane ve škole, oběd si musí přihlásit. 
Výjimkou omlouvání obědů je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme dva dny předem. 
Termín posledních odhlášek je vždy předem nahlášen. Vyúčtování omluvených obědů se provádí průběžně během 
školního roku. 
  
UPOZORNĚNÍ  
Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné. 
Pokud strávník zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní číslo strávníka a odevzdá jej u výdejního okna. 
 _______________________________________________________________________________ 
  

  Žáci, kteří v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2014  do 31. 8. 2015, dosáhnou věkové hranice,  platí: 
 
         PLATBA STRAVNÉHO         PLNÁ CENA 
DĚTI   7-10 let                 21,-      48,- 
DĚTI 11-14 let                 23,-                    50- 
DĚTI 15 a více let     24,-      51,- 
DOSPĚLÍ ŠKOLNÍ     24,-      51,- 
DOSPĚLÍ CIZÍ (plná cena)    62,-      62,- 
 

Jitka Žurovcová, vedoucí školní jídelny 


