Informace školní jídelny:
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí se řídí dle metodiky
"Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR".

......................................................................................
Školní jídelna ve Strunkovicích nad Blanicí byla vybrána Krajskou hygienickou stanicí
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích do vědecké studie, která sleduje nutriční
hodnotu pokrmů školního stravování. Tato studie probíhala v měsíci říjnu a listopadu
2017 a během těchto měsíců byl jídelníček vyhodnocen jako „velmi dobrý“. Výsledek
studie bude znám v roce 2019.

......................................................................................
Není lehké vyhovět při výběru jídelníčku všem strávníkům a ještě přitom dodržovat všechny
zásady zdravé výživy a důležité předpisy, které platí pro školní jídelny. Snažíme se, aby byla
strava pestrá, omezujeme solení, místo toho využíváme více bylin. Hledáme nové recepty,
které by uspokojily jak děti, tak i dospělé a při tom se snažíme, co nejvíce se přiblížit vizi
projektu „Zdravá školní jídelna“. Zařazujeme do jídelníčku cizrnu, kuskus, bulgur, více
luštěnin, pohanku, kukuřičnou nebo jáhlovou mouku. Z nápojů při obědě je možnost výběru
ze dvou: slazený i neslazený. Chceme zařadit do jídelníčku více ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků.
Od ledna 2018 se zvyšuje cena za obědy.

Cena obědů od 1. 1. 2018:
Strávníci do 6 let věku (MŠ)
přesnídávka
9,-- Kč
oběd
16,-- Kč
svačina
9,-- Kč
Dovrší-li dítě v MŠ ve školním roce věku 7 let, částka se zvýší.
přesnídávka
10 ,-- Kč
oběd
23,-- Kč
svačina
10 ,-- Kč
Strávníci
6 let
oběd
16,-- Kč
Strávníci 7 – 10 let
oběd
23,-- Kč
Strávníci 11 - 14 let
oběd
25,-- Kč
Strávníci 15 a více let oběd
26,-- Kč

34,-- Kč

43,-- Kč

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním
roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
Závodní stravování
Cizí strávníci

oběd
oběd

32,-- Kč
60,-- Kč

Na dotovaný oběd mají žáci ZŠ podle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb. o
školním stravování nárok pouze v době jejich pobytu ve škole. V ostatní dny nepřítomnosti ve
škole, nebo jsou-li o prázdninách v družině nebo při ředitelském volnu apod., na stravování
nárok nemají a nemůžou dotovanou stravu ze školní jídelny odebírat nebo za cizího strávníka.

Doba výdaje obědů:
Od 11,00 hod do 11,30 hod
Od 11,30 hod
Od 11,30 hod do 13,20 hod

pro cizí strávníky
pro MŠ (je též dováženo do MŠ)
pro ZŠ (řídí se rozvrhem hodin)

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Strunkovice
nad Blanicí. Cizí strávníci si jídlo odnášejí v jídlonosičích domů. Pouze zaměstnanci Městyse
Strunkovice nad Blanicí se stravují ve školní jídelně a to časově odděleni od žáků.

Úhrada stravného:
Hotově u vedoucí školní jídelny vždy první středu v měsíci v čase od 7,00 do 12,00 hod.
Bezhotovostně – jednorázovým příkazem do 15. dne v měsíci.

Přihlašování a odhlašování obědů:
Přihlášky a odhlášky obědů je nutné provést den předem do 12,00 hod. Při onemocnění
strávníka z řad žáků ZŠ si lze první den vyzvednout oběd do jídlonosičů. Na další dny jeho
nepřítomnosti ve škole je nutné včas obědy odhlásit (možno telefonicky – školní jídelna
388 327 121 nebo e-mail: skolnijidelna.strunkovicenadbl@seznam.cz).
Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům vždy při placení obědů za daný měsíc.
Žáci ZŠ si mohou od druhého dne nemoci zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí
strávníky.
Nárok na dotovaný oběd má každý zaměstnanec ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, který
odpracoval ten den minimálně 3 hodiny. Zaměstnanec je povinen na dobu nemoci, dovolené a
služební cesty odhlásit oběd. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit částku do plné výše ceny
oběda. Na tyto dny si může zakoupit za cenu stanovenou pro cizí strávníky.
Školní stravování se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů,
výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních
normativů na nákup potravin, stanovených v příloze vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním
stravování.
Stravování zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Strunkovice nad Bl. (závodní
stravování) upravuje Vyhláška č. 17/2008 Sb. O nákladech na závodní stravování a Směrnice
o závodním stravování.
Stravování cizích strávníků je upraveno Směrnicí k provádění doplňkové činnosti.
Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve Školní jídelně Strunkovice nad Blanicí.

Alergeny:

