Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou
okres Klatovy
Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou
IČO: 70873607
/fax 376392220
E-mail: info@zsjanovice.cz
www.zsjanovice.cz

Informace o stravování
V naší školní jídelně se připravují dva druhy jídel.
V minulých letech bylo Ministerstvem zdravotnictví doporučeno školním jídelnám, aby
připravovaná jídla byla zaměřena na tzv. zdravou výživu
(viz. www. zsjanovice-školní jídelna-informace zdravá výživa).
Jako doplněk jsou žákům připravovány zeleninové saláty, ochucené jogurty, tvarohy, mléka
i kefírová.
Žáci dostávají dostatek ovoce a syrové zeleniny.
Přihlášení dětí ke stravování je podmíněno vyplněním přihlášky ke stravování (možnost
stažení též ze školního webu „dokumenty ke stažení“ ) a zakoupením bezkontaktního čipu
v hodnotě 125,-Kč. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový za stejnou cenu.
Přihlášení na nový školní rok probíhá v průběhu posledního měsíce školní docházky. Ve
výjimečných případech je možno děti přihlásit posledních 14 dní v srpnu nebo první den
školní docházky, kdy v minulých letech byla možnost přítomnosti rodičů v jídelně společně s
dětmi. Bohužel současná situace nám toto nedovoluje, ale budeme se těšit, že v dalších
letech tato možnost společného prvního oběda bude znovu možná.
Bezkontaktní čip se používá na objednávání a odhlašování stravy. Stravu lze objednávat a
odhlašovat také přes internet na stránkách www.strava.cz.
V případě, že nemáte možnost objednávat obědy přes internet, může být mladším dětem při
objednávání ve školní jídelně nápomocna paní učitelka.
Pokud je dítě nemocné, je možné první den oběd odebrat do jídlonosiče,
(v současné době do menuboxu –s výdejem u zadního vchodu do školní jídelny od hřiště).
V dalších dnech buď odebírat obědy za plnou cenu nebo je nutné obědy odhlásit. V případě,
že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce uhradit
tyto obědy v plné výši (finanční norma potravin + režijní náklady oběda). Oprávněnost
odběru dotované stravy podléhá státní kontrole. Tyto záležitosti jsou uvedené a vyvěšené na
nástěnce ve školní jídelně + na stránkách školní jídelny – Provozní řád školní jídelny.

Pitný režim dětí – dopoledne si nosí děti své pití, k obědu se mohou napít neomezeně
/ovocné čaje i neslazené, džusy, ochucená voda, zeleninové šťávy/.
Při docházce do ŠD je dětem pití zajištěno.
Vzhledem k dostatečnému množství podávané stravy, doporučujeme dávat dětem
přiměřené svačiny, protože děti potom oběd nedojídají a dochází k zbytečnému plýtvání.
Doufáme, že pokud se u nás budou Vaše děti stravovat, budou spokojené a bude jim
chutnat.
Jaroslava Polomisová, vedoucí ŠJ

Provozní řád ŠJ
Školní jídelny při Masarykově základní škole, Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou 340
21
Telefon 376 392 205 /možnost využití záznamníku/
www.zsjanovice.cz
GSM 607 061 580
Provozní doba ŠJ: 6.15 – 14.35
Platby obědů:
1/ Bezhotovostní platba – inkaso – první záloha na stravné proběhne k 20.8.a následně vždy
k 20.v měsíci (při založení stravného proveďte povolení k inkasu ve Vašem peněžním ústavu
či internetovém bankovnictví).
Neprovedené platby je nutné uhradit do konce příslušného měsíce.
Pokud peníze na účtu nebudou opakovaně, bude strávník platit v hotovosti.
Číslo účtu pro zasílání inkasa 2601451519/2010
Číslo účtu při dodatečných platbách 2601451519/2010
2/Hotovostní platba-obědy musí být zaplaceny vždy do 20.dne v měsíci na měsíc následující.
Omlouvání obědů:
Omlouvání obědů se provádí osobně, telefonicky, na www.strava.cz nebo na email
jídelna@zsjanovice.cz, NA DOBU URČITOU, do 6:30 na daný den. Stravné je objednáno
automaticky na každý následující měsíc (výjimku tvoří žáci platící v hotovosti) to platí i na
následující školní rok. Při změně školy, stěhování apod.je nutné v průběhu celého roku
ukončit stravování osobně v kanceláři ŠJ.
Výdej obědů:
Oběd je vydán po přiložení čipu ke snímači. V případě zapomenutí nebo ztrátě čipu je oběd
vydán strávníkovi až na konci výdeje.

