
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny  
- telefon: 241029325 nebo 724590395 
- e-mail: jitka.uhlikova@zstaborska.cz  
 

 

… jsme tu pro Vás. 
 

Kancelář školní jídelny -  úřední hodiny – ve středu od 13 :00 do 15:00 hodin, viz web školy, 
 

Jak se nám dovoláte? Od 7:00 do 8:00 hodin do denní místnosti kuchařek a na záznamník – tel.: 241029325. Do 
kanceláře školní jídelny denně na tel.: 241029325 a na služební mobil - 724590395 od 8:00 do 15:00 hodin 
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ NA 241029325 NA ZÁZNAMNÍK NEJPOZDĚJI DO 8 HOD TÉHOŽ DNE  

 

Výdej obědů:  
Cizí strávníci: od 11:20 do 12:00 hodin.  
Žáci a zaměstnanci školy od 12:10 do 14:00 hodin. 

Ceny obědů: 
1.kategorie - žáci 7-10   let…………..28,- Kč 
2.kategorie - žáci 11-14 let…………..30,- Kč 
3.kategorie - žáci 15-18 let…………..32,- Kč 

                                             Identifikační čip: 100,-Kč 
 

Způsob placení: 
- hotovostně v kanceláři ŠJ; 
- sporožirem - pokyny a VS obdržíte od vedoucí ŠJ; 
- na běžný účet školy – 47936041 / 0100: pokyny a 

VS (příkaz k úhradě) obdržíte od vedoucí ŠJ; 

 

Režim placení: 
Obědy  je nutné zaplatit nejpozději pět dní před koncem měsíce na měsíc následující (příklad: do 
25.10.2017 na listopad 2017). Bez zaplacení není možné oběd vydat. Provedením platby je dítě automaticky 
přihlášeno na celý měsíc na oběd č.1. Oběd č. 1 je možné den předem změnit na oběd č. 2 nebo odhlásit na 
objednávkovém snímači ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu (přes stránky školy – 
www.zstaborska.cz). Odhlášky obědů je možno provést i telefonicky, e-mailem nebo osobně u vedoucí ŠJ. Obědy 
lze platit i na více ucelených měsíců dopředu. Ostatní informace u vedoucí ŠJ. 
 

Výdej obědů v nepřítomnosti žáka je možné pouze první den nepřítomnosti ve škole do přinesených 
(neskleněných) nádob. Pak je nutné obědy odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní, má škola právo vymáhat za 
neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole (kromě 1. dne nepřítomnosti) věcné a mzdové náklady. 
Školní stravování zajišťuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole - v době výuky. Žáci 
odebírají dotovaný oběd ze státního rozpočtu, tzn. pouze za cenu potravin.V době nepřítomnosti ve škole nemá 
žák nárok (mimo první den nepřítomnosti) na dotovaný oběd, proto je nutné obědy odhlásit (viz Vyhláška o 
školním stravování  č. 107/2005 Sb.). Rodiče však mohou zakoupit nemocnému žákovi oběd za cenu oběda 
účtovanou cizím strávníkům. 
 

Změna kategorií ve školním stravování: 
Na základě nové vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb. je na rozdíl od minulé právní úpravy (podle 
ročníků) zvoleno jako kriterium věk strávníka. Termín změny nabyl účinnost k 1.9.2005. 
 

V základních školách jsou tři věkové skupiny, a to žáci 7-10 let, 11-14 let a 15-18 let.V praxi naší školní 
jídelny užíváme název 1.,2., a 3. kategorie. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu 
školního roku. Žáci dosahující ve školním roce (tj. od 1.9. do 31.8.) věku 7, 11, a 15 let jsou od září 
zařazeni do vyšší věkové skupiny (vyšší kategorie). V praxi to znamená,že např. ve školním roce ( tj. v období 
od 1.9. do 31.8.) dosáhne žák 4.třídy 11 let věku, cena oběda (finanční normativ) je stanovena (od 1.9. do 31.8.) 
ve věkové skupině 11-14 let, tj. naší 2. kategorii.   
 

Koeficienty a receptury pro normování jídel: 
Nová vyhláška nestanoví směrné receptury používané ve školním stravování. Nadále respektujeme koeficienty 
přepočtu stravovaných dle receptur pokrmů pro školní stravování (autor K.Karásek), a to pro věkovou skupinu: 
- 7-10 let   0,7 
- 11-14 let 0,8 
- 15-18 let 1 
 
V Praze dne 17.5.2018              

Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny 


