
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ R. A. F. 

Vedoucí školní jídelny:     Šibravová Kateřina    Vedoucí kuchařka:     Jeníková Alena 

Email: jidelna@zs-raf.cz    tel. 731 763 047, 315  810  312  (záznamník na obou číslech) 

web: skolni-jidelna-rafka.webnode.cz 

 

Úřední hodiny kanceláře ŠJ:   Po 6:30–8:00, 11:50–14:00, St 6:30–8:00, 11:50–14: 30 

Provozní doba kuchyně:                                               6:00–14:30  

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance:               11:30–14:00 

Podmínky pro stravování ve školní jídelně 

      Přihláška ke stravování a čip – povinností každého strávníka je řádně vyplněná přihláška a zakoupený čip. 

V kanceláři školní jídelny je k vyzvednutí čip za 120,- Kč, který je nevratný a je přenosný po celou dobu školní 

docházky. Platba za čip se provádí s první zálohou na stravné na účet ZŠ. Pokud strávník čip ztratí, musí si zakoupit 

nový! 

     Stravování – obědy lze vybírat ze dvou druhů jídel. Školní jídelna dále nabízí svačiny formou švédského stolu. 

Strávník má možnost zvolit sladkou (palačinky, lívance, moučníky, cereálie, tvaroh, jogurt) i slanou (obložené pečivo 

šunkou, sýrem) svačinu. Součástí svačiny je nápoj studený/teplý, ovoce a zelenina. 

     Placení stravného – Stravné se platí předem úhradou z účtu nebo složenkou na účet ZŠ:  KB-9227710227/0100                            

k 20. dni v měsíci na následující měsíc s platným variabilním symbolem, např. v srpnu na září atd. Stravuje-li se žák celý 

měsíc, je nutné zaplatit celou výši zálohy. Bude-li strávník docházet na obědy jen v určité dny, je možné zálohu snížit. 

Zůstatky na kontě strávníků se koncem měsíce automaticky převádějí na další měsíc.  

Variabilní symbol  obdržíte v kanceláři ŠJ. 

Školní jídelna nemá hotovostní pokladnu. 

Nebude-li na kontě strávníka dostatek peněz, nemá nárok na stravu! 

      Zařazení žáků dle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni 

do výživových norem a finančních normativů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do 

věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle zákona 561/2004 Sb. § 24 rok začíná 1. září a končí 

31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda se odvíjí od věku strávníka. 

Kategorie Věk Cena potravin 
Měsíční záloha Měsíční záloha   

oběd + svačina 

1. kategorie    7-10 let 31,- Kč 700,- Kč 1250,- Kč 

2. kategorie 11-14 let 33,- Kč 730,- Kč 1280,- Kč 

3. kategorie 15 a více let 36,- Kč 800,- Kč 1350,- Kč 

Svačina ZŠ   25,- Kč 550,- Kč  

Zaměstnanci ZŠ Z FKSP 6,- Kč Strávník 34,- Kč 
Cena za oběd 

celkem 
40,- Kč 

Záloha na měsíc  
750,- Kč 

Cizí strávník cena za oběd včetně polévky                          100,- Kč 
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      Svačiny pro ZŠ – žáci mají možnost využít nabídku svačin ve školní jídelně. Výdej o velké přestávce formou 

švédského stolu. Svačina se platí stejně jako obědy. Odhlásit ji lze telefonicky nebo mailem v den výdeje do 7:00 

hodin. Svačiny se vydávají na čip strávníka. Svačiny lze přihlašovat automaticky jako obědy nebo na webu 

www.strava.cz a na objednacím boxu před jídelnou. Forma úhrady je stejná jako u obědů. Stačí navýšit měsíční zálohu 

o částku za svačiny. 

 

     Objednávky obědů – koncem měsíce školní jídelna automaticky přihlásí oběd číslo 1, a to na celý měsíc, nebo do výše 

konta. Pokud má strávník zájem o oběd číslo 2, je třeba si jej objednat dva dny předem! Objednání se provádí do 14:00 

hodin, a to pomocí čipu na objednacím terminálu v prostorách ŠJ nebo přes internetové stránky www.strava.cz. Přístup 

k internetovému objednávání stravy obdržíte v kanceláři školní jídelny. 

          

     Odhlašování obědů – stravu lze odhlásit pouze do 14:00 hodin předcházejícího dne (pondělí lze odhlásit pouze do 

pátku) na terminálu ve ŠJ, přes internetové stránky, emailem nebo telefonicky. Z hygienických důvodů nelze stravu 

vyzvedávat do jídlonosiče. Z těchto důvodů můžete stravu odhlásit (pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka) 

ještě v den výdeje telefonicky nebo mailem do 7:00 hodin. Následující dny nemoci je povinností stravu odhlásit. Ze 

zákona o školním stravování má žák nárok na dotovaný oběd. Pokud není ve škole přítomen a neodhlásí stravu, může 

být požadována úhrada v plné výši, včetně režijních a provozních nákladů. 

 

V DOBĚ VÝLETŮ, ŠKOLNÍCH KURZŮ A AKCÍ NEMÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA POVINNOST ODHLAŠOVAT STRAVU! 

 

    Vyúčtování – probíhá vždy k 30. 6. Přeplatek do výše 200,- Kč zůstává na další stravovací období. Pokud je přeplatek 

vyšší, záleží na zákonném zástupci, zda částka bude ponechána na kontě strávníka nebo vrácena zpět na účet (nutné 

vyplnit v kanceláři ŠJ číslo účtu). Přeplatky je možné v nejnutnějších případech vracet i v průběhu školního roku, vždy 

po domluvě s vedoucí ŠJ. 

Strávníci, kteří ukončí stravování, např. žáci 9. tříd, se musí osobně odhlásit. Pokud tak neučiní do konce září 

následujícího školního roku, přeplatek propadne ve prospěch ŠJ.  

 

Veškeré změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny (telefon, email, banka, odchod ze ZŠ apod.) 

 
 

Informace o stavu svého konta, výdeji stravy a odhlašování naleznete na stránkách www.strava.cz 

nebo v kanceláři školní jídelny. 
   

 

 

V Nymburce 1. 2. 2023 
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