
Informace pro rodiče - prosím o pečlivé přečtení 

platby, odhlašování, kontakty, čipy 
cena oběda  

kategorie  žáci     7-10 let               103,-  Kč,-    * dotovaný oběd 30,-Kč          trvalý příkaz   630,- 

                  žáci  11-14 let                105,-  Kč                                  32,- Kč                                670,- 

                  žáci  15 a více let           107,-  Kč,-                                34,-Kč                                710,- 

* rodiče platí pouze náklady na potraviny   

   Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, kterého žák dosáhne v aktuálním školním roce do 31.8. včetně. 

    

provozní doba jídelny 

obědy                                                                                                          11.45 – 14.00 

výdej oběda do menuboxu   (první den nepřítomnosti žáka ve škole)                               11.30 – 11.40 

kancelář školní jídelny                                                                           7.15 –   8.00    a    11.30 – 14.00 

 
kontakty- odhlašování obědů, informace, dotazy a stížnosti   

mob. tel.:                 7777 88 274  - SMS nebo můžete zavolat 

e-mail:  krouzkova@santoska.cz  

osobně:                    kancelář ŠJ v úředních hodinách 

Kontaktní osoba:   Světla Kroužková 
 

způsob odhlašování obědů 

- na stránkách www.e-jidelnicek.cz  (přihl. údaje dostanete v kanceláři jídelny) 

- e-mailem na adrese krouzkova@santoska.cz bez ohledu na pracovní dobu 

- SMS (jméno dítěte, třída, datum požadovaného odhlášení) bez ohledu na pracovní dobu 

- osobně v kanceláří ŠJ v době 7.15 – 8.00 a 11.35 – 14.00 hod 

Oběd na aktuální den je možné odhlásit  nejpozději do 8.00 hod 

odhlašování obědů 

          Podle vyhlášky 107/2005 sb. má žák nárok na *dotovaný oběd pouze v den přítomnosti ve škole event.  

první den nepřítomnosti. Všechny další obědy po dobu nepřítomnosti žáka musí rodiče odhlásit nebo uhradit 

oběd v plné výši – tedy včetně režijních nákladů, které činí v současnosti  73,- Kč na jeden oběd. To platí i 

v případě, že obědy strávník neodebere. 

                                      *Dotovaný oběd – rodiče platí pouze náklady na potraviny 

POZOR!  Pokud obědy nezaplatíte, neznamená to, že je strávník z obědů automaticky odhlášen 

 Vážení rodiče, 

        v případě, že obědy po dobu nepřítomnosti žáka neodhlásíte, je škola nucena vyžadovat od Vás 

úhradu režijních nákladů za každý neoprávněně přihlášený  oběd (ať odebraný, či neodebraný). 

    V první den nepřítomnosti žáka, mají rodiče možnost neodhlášený oběd odebrat v menuboxu. 

Výdej je třeba domluvit telefonicky nejpozději do 10.00 hod v aktuální den na čísle 777 788 274  

 

přihlašování již odhlášených obědů 

       Pokud je nepřítomnost Vaší dcery/syna  kratší, než jste původně předpokládali, máte možnost odhlášené 

obědy znovu přihlásit. Podmínky jsou stejné, jako o odhlášek. 

 

způsoby platby obědů 

- trvalým příkazem z jakéhokoli běžného účtu (do 25. dne v měsíci na měsíc příští) na účet ŠJ  633051/0100 

- jednorázovým příkazem  

Všechny potřebné údaje k zadání platby získáte na výše uvedených kontaktech. 

- hotově v kanceláři ŠJ pouze v úředních hodinách  

       U všech druhů plateb je nutné, aby peníze měl strávník na svém účtu v jídelně před započetím měsíce. 

Pokud z jakéhokoli důvodu obědy uhradíte později, oznamte to prosím v kanceláři ŠJ. 

Přeplatky za odhlášené obědy budou vráceny na váš účet po skončení školního roku (v červenci). Po domluvě 

je možné vrátit přeplatek kdykoli během školního roku 

    čipy 

       Za běžného provozu mají žáci výběr ze dvou druhů jídel pomocí čipu. Čip zakoupíte za 120,- Kč v kanceláři 

ŠJ při přihlášení na obědy a je nutné, mít ho u sebe při každém odběru oběda. Slouží jako čtečka informací ze 

strávníkova účtu (o platbách, kategorii a objednaném menu). Pokud si žák čip zapomene, může si vyzvednout  

u hospodářky ŠJ náhradní lístek. Pokud čip ztratí, koupí si nový. Čipy nejsou vratné !!! 

 

Děkuji za přečtení a přeji příjemný den                 Světla Kroužková 

http://www.e-jidelnicek.cz/
mailto:krouzkova@santoska.cz


                                

 

 

oddíl II 
provoz školní jídelny – obědy 

 
Jak se chovat ve školní jídelně 

Po dobu výdeje obědů  škola zajišťuje pedagogický dozor, jehož pokyny se žáci řídí  

- žáci přicházejí do jídelny vestibulem ze školy 

- aktovky a svršky odkládají v určeném prostoru 

- do jídelny vstupují jen ti, kteří mají přihlášený oběd 

- všichni se chovají ukázněně a v souladu se společenskými a hygienickými pravidly  

- u stolu sedí pouze tolik strávníků, kolik je zde míst 

- všechny úrazy, nevolnost a jiné výjimečné události  např. poškození zařízení, při kterém vzniká nebezpečí 

úrazu ( rozbité okno,  kluzká podlaha atd.), žáci nahlásí pedagogickému dozoru nebo hospodářce ŠJ  

 

Odběr oběda 

- žák se po odložení aktovky, příp. svršků postaví do fronty a postupuje k výdejnímu pultu 

- vezme si tác a příbor a polévku 

- pak přistoupí k výdejnímu stojanu, kde se přihlásí čipem k odběru oběda (pokud čip zapomene, vyzvedne si u 

okénka hospodářky náhradní lístek – maximálně 5x v měsíci) 

- po odebrání a konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka umývárny nádobí 

- tác odloží tak, aby zapadl do tácu předchozího a nedošlo k jeho sesunutí  

- poté si žák vezme své věci a opouští jídelnu 

Je zakázáno vynášet zbytky jídel z jídelny. Pokud chce strávník odnést např. ovoce, uloží si ho před opuštěním 

jídelny do aktovky. 

 
Objednávání obědů (menu 2) 

- za běžného provozu je výběr ze dvou jídel 

     Každé úterý je k dispozici nový jídelní lístek na příští týden. Menu 1 má každý přihlášený strávník 

automaticky. Pokud chce v určitý den menu 2, má možnost provést volbu (čipem)  na objednávkovém boxu 

v jídelně a to nejpozději dva pracovní dny před dnem, který chce změnit.  

    Nebo na www.e-jidelnicek.cz. Přihlašovací údaje si žák může vyzvednout v kaceláři ŠJ. 

    Žáci 1. a 2. třídy, kteří chodí na obědy s družinou, provádějí volbu s paní učitelkou, která jim v případě 

potřeby nabízená jídla popíše. Rodiče mají možnost na e-jidelničku volbu změnit. 

    Jídelní lístek na příští týden je vždy v úterý odpoledne zveřejněn na stránkách školy.  

 

Kde najdete jídelní lístek 

- na nástěnce ve školí jídelně 

- na nástěnce v okně v ulici Na Březince a U Santošky 

- na internetových stránkách školy 

- na www.e-jidelnicek.cz 

 

 

      Se změnami oproti běžnému provozu (kratší doba výdeje, stravování po dobu mimořádné události, atd.) 

budou žáci vždy včas seznámeni prostřednictvím třídních učitelů nebo školního rozhlasu nebo nástěnek ŠJ. 

 

      Se svými připomínkami, dotazy a stížnostmi, které se týkají školní jídelny se žáci mohou obracet na 

hospodářku jídelny, paní Kroužkovou. 

 
 

 

Hezký den přejí zaměstnanci ŠJ U Santošky 

 

 

 

http://www.e-jidelnicek.cz/

