25. základní škola, Chválenická 17, 326 00 Plzeň, příspěvková organizace

Informace o placení a odhlašování obědů pro rodiče žáků 25. ZŠ
Podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování.
I.
Každý strávník se vyplněním přihlášky ke stravování automaticky započítává do stavu.
Po 15. daného měsíce se z bankovních účtů rodičů inkasním způsobem žádají peníze na
stravné (prosíme rodiče o kontrolu nastavené výše limitu inkasa). Došlou platbu lze
zkontrolovat na www.strava.cz (Platby). Případný dluh uhraďte na účet ŠJ. Doklad o
zaplacení odevzdá strávník do kanceláře ŠJ a po připsání Kč na účet dostane oběd.
V případě, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené stravné, nemůže od
prvního dne měsíce následujícího dostat oběd.
Částka stravného na měsíc září je z účtů inkasována po 15.8., další částka na stravné je
ponížena o odhlášené obědy předchozího měsíce. V květnu je provedena poslední srážka a po
skončení školního roku jsou přeplatky vráceny na účty. Poslední týden v červnu již nelze
vzhledem k vyúčtování školního roku obědy odhlašovat. V letošním školním roce je tedy
posledním možným dnem 19.6.2020.
Od 1.8.2018 je změna v placení stravného – pouze inkasní způsob platby, informace podá
vedoucí ŠJ – tel. 378 028 484-5.
Na základě novely vyhlášky 107/2005 Sb.,§ 5 odst. 4, o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, může zařízení školního stravování vybírat zálohy na stravné pouze
na dva měsíce dopředu.
II.
V naší školní jídelně je možnost objednávání a vyzvedávání obědů pomocí identifikačních
čipů nebo Plzeňské karty. Dále je možno objednávat i odhlašovat stravu po internetu. Zřízení
této služby provádí vedoucí ŠJ na žádost strávníka.
Identifikační čipy obdrží všichni strávníci u vedoucí ŠJ po odevzdání dokladu o zaplacení
částky 141,- Kč vč. DPH na účet ŠJ číslo 11433311/0100 (čipy se zpět nevykupují). Pokud se
strávník rozhodne používat Plzeňskou kartu, musí mu ji vedoucí ŠJ aktivovat, tzn. číslo
karty uloží do počítače (na kartě není třeba Kč). Při ztrátě nebo poškození si musí strávník do
5 dnů obstarat nové. V případě zapomenutí čipu nebo Plzeňské karty si vytiskne náhradní
stravovací kartičku v objednávacím boxu po zadání údajů k přihlášení do internetového
objednávání (doporučujeme změnu hesla).
Výdej obědů ve školní jídelně:
11,00 - 11,45 hod. cizí strávníci, pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy
11,00 - 11,45 hod. + 13,45 - 14,00 hod. nemocné děti
11,45 - 14,00 hod. žáci
13,45 - 14,00 hod. cizí strávníci, pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy
III. Odhlašování v době nemoci:
V případě onemocnění žáka je povinností rodičů osobně nebo telefonicky obědy odhlásit.
Podle § 119 Školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má žák nárok na
dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. pouze pokud se
v daný den zúčastnil výuky (platí též i v den školního výletu a v den příjezdu ze ŠVP). První
den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole podle §
4 vyhl. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (neplatí pro plánovanou návštěvu u lékaře,
pokud nebyl žák ten den ve škole). Rodiče mají možnost tento den vyzvednout oběd do
vlastních nerezových jídlonosičů (jiné nádoby jsou z bezpečnostních důvodů nepřípustné –

HACCP). Na předpokládanou dobu nemoci je třeba oběd odhlásit. Pokud žák dále pokračuje
v nemoci, musí rodiče nejpozději druhý den po zjištění pokračování nemoci oběd odhlásit do
12,00 hod. Pokud mají zájem odebírat obědy v době nemoci, potom bude cena zahrnovat plné
náklady na přípravu oběda, tedy 82,- Kč. Cenu tohoto oběda uhradí rodiče hotově u vedoucí
ŠJ před vyzvednutím oběda a zároveň obdrží kartičku k jeho vyzvednutí. Toto neplatí pro
žáky, kteří onemocní poslední týden v červnu. Za neodebrané nebo včas neodhlášené obědy
se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Tyto obědy vydají kuchařky ŠJ dětem na
přídavky. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud rodiče v době nemoci neodhlásí oběd, má
škola právo vyžadovat plnou úhradu za nevyzvednuté obědy. Není ani možné, aby za
nemocného strávníka šel na oběd jeho sourozenec nebo kamarád.
IV. Důležité upozornění:
1. Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dochází k rozdělení
strávníků podle jejich věku do nových kategorií od 1.9.2005.
Výše finančních normativů na nákup potravin pro jednoho strávníka na den v jednotlivých
kategoriích činí:
žáci 7-10 let
27,- Kč
žáci 11-14 let
29,- Kč
žáci 15 a více let
31,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém
dosahují daného věku. Školní rok trvá od 1.9.2019 do 31.8.2020.
2. Každý strávník, jestliže má k poslednímu dni v měsíci zaplacené stravné, je od prvého dne
následujícího měsíce počítán do stavu, pokud není předem odhlášen.
3. Rodiče jsou povinni přihlásit nebo odhlásit žáka ze stravování vždy nejpozději den předem
do 8,00 hodin. V daný den ráno to není možné, protože se již vaří. Pokud se nemoc žáka
prodlouží proti původně nahlášenému datu, je nutné, aby rodiče prodloužení nemoci nahlásili.
Pokud se jedná o dlouhodobé onemocnění, je nutné vždy na konci měsíce odhlásit obědy na
měsíc následující nebo si domluvit zablokování strávníka na určité období. Obědy pro
nemocné žáky se vydávají u výdejního okénka pro cizí strávníky v určenou dobu.
4. Při ukončení stravování (vycházející žáci, žáci přecházející na jinou školu atd.) je
povinností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) odhlásit se u vedoucí ŠJ ze
stravování.
5. Vzhledem k tomu, že jídelníček je v objednávacím boxu zapsán vždy na celý měsíc, může
si každý strávník včas navolit, další možnost volby a odhlašování je přes internet.
6. Dbejte, aby Vaše dítě nosilo a řádně předkládalo čip, poučte jej o potřebě konzumace
úplných obědů a o povinnosti řídit se vnitřním řádem ŠJ (používání táců na jídlo, vyzvedávání
a konzumace kompletního oběda, tzn. i salátu, kompotu, ovoce atd.).
V Plzni dne 1. 7. 2020
Podpis rodičů ………………………
Zdeňka Paulová
vedoucí ŠJ

Mgr. Eliška Syřínková
ředitelka školy

