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OBECNÉ    INFORMACE  - platné pro školní rok 2022/23 

 ŠKOLNÍ   JÍDELNA  TŘEMOŠNICE                                       

Internátní 217 538 43 Třemošnice Čú:43-7523160267 /0100  K .B.  Třemošnice   

Pro platbu záloh použijte variabilní symbol přidělený na přihlášce ke stravování 

Poskytujeme:              -snídaně, obědy, večeře, výdej jídel v jídlonosičích na jídelně, rozvozy jídel, 

pitný režim, prodej v kantýnském provozu   -pečivo,sladké pečivo, výrobky studené kuchyně, mléko a 

mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, nápoje, cukrovinky, hygienické potřeby. V kantýně probíhá  prodej 

za hotové před vyučováním a o přestávkách.   Strávníci ubytovaní na internátě nejsou povinni 

odebrat všechna doplňková jídla denně. 

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ:  

Strávník je přihlášen ke stravování automaticky po vyplnění přihlášky, zakoupení čipu a zaplacení 

stravného kdykoliv během školního roku. Vratná záloha za čip činí 100,- Kč a v případě vrácení 

nepoškozeného čipu během nebo po skončení školní docházky vracíme zálohu zpět. 

 Pomocí čipu se strávník prokazuje u výdejního okénka – jméno, stav kreditu, kategorie a druh 

objednaného jídla se zobrazuje u výdejového terminálu. V případě zapomenutého čipu si strávník 

vyzvedne u vedoucí ŠJ stravenku. Dále si pomocí čipu u objednávkového terminálu nastavuje 

druh pokrmu a to až na 14 dnů dopředu. Objednávky lze provádět i prostřednictvím internetu (na 

stránkách ZŠ) adresa i heslo je vygenerováno pro individuálního strávníka na přihlášce. 

 Vyplněním a podepsáním přihlášky dává strávník, nebo jeho zákonný zástupce výslovný souhlas 

s evidencí a používáním osobních údajů poskytnutých pro potřeby evidence strávníků, čipů a 

plateb za stravné, a pro nezbytnou komunikaci v souvislosti se stravovací službou a zajištěním 

bezpečnosti strávníků. Před podpisem přihlášky je seznámen s řádem školní jídelny a zavazuje se 

jej plnit. Vnitřní řád Školní jídelny je přístupný na stránkách školy i města. 

Dále je povinen se řídit nařízením vlády v souvislosti s epidemiologickou situací v regionu. 

Evidence osobních údajů se řídí Nařízením EU2016/679, o ochraně osobních údajů 

Evidované údaje-Jméno a příjmení strávníka, adresa, datum narození, třída, zákonný zástupce a 

kontakt na něj,- zákonné důvody pro evidenci 

 číslo účtu strávníka, telefon, email,dietní  omezení.- k  identifikaci plateb, odhlášek ,přihlášek  

jídla a  ke komunikaci při poskytování stravovacích služeb, k zajištění bezpečnosti  strávníků.  

Osobní údaje jsou evidovány po dobu stravování a následně 5 let pro archivaci. 

Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. 
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-Platbu za stravné na následující měsíc je nutné poukázat bezhotovostním způsobem předem, 
nejpozději do 25.dne předchozího měsíce na účet ŠJ s variabilním symbolem podle přihlášky 
strávníka. 

Všechna objednaná jídla, která nebyla řádně odhlášena budou strávníkům započítána jako odebraná. 
Pokud není na přihlášce uvedeno jinak, strávník  po podepsání přihlášky objednává jídlo č.1 po celý 
školní rok na každý pracovní den a zároveň se podpisem přihlášky  zavazuje řádně hradit své závazky 
a povinnosti uvedené v řádu ŠJ . 

Pokud se žák rozhodne trvale zrušit stravování v jídelně, je povinen to udělat písemně.  

 Vyúčtování záloh je 2x ročně vždy k 31.12.a 30.6. (děti nemohou vybírat přeplatky hotově)               
platba hotově  pouze po dohodě s vedoucí ŠJ. 

Žáci a studenti hradí pouze cenu surovin, ostatní cizí strávníci platí plnou cenu jídla                       

Každý školní rok je třeba zapsat žáky ke stravování novou přihláškou  

(lze zařídit již v srpnu denně 6-14 hod)  

pro rok 2022/2023  OD 1.9.2022                     Cizí strávníci,  celková cena jídla 90 Kč  (10%/15%DPH )                                                                                                       
výpočet platby  22 dnů   x cena  jídla 

                                  žáci 7-10 let     11-14 let     15 a více let     

snídaně   20 Kč        x 22= 440 Kč          

oběd 29 Kč        x 22 = 638 Kč               
 

31 Kč        x 22 = 682 Kč               
 

33 Kč         x 22 =726 Kč               
 

večeře   35 Kč          x 18=594 Kč               
Celodenní 1760 Kč 

 

Zapsaní strávníci mají přednastavený oběd   č. 1 na celý měsíc bez ohledu na stav konta 
odhlášení jídla je nutné provézt vždy, pokud nepůjdete na oběd. Pokud neprovedete 
odhlášení, bude oběd účtován jako vyzvednutý.                                                                                
Změny objednávky  jsou možné do 13 hodin na následující den, v pátek na pondělí v případě 
nemoci odhláška telefonicky  ráno do 7hodin.       

   Děti mohou  v 1. den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče za cenu surovin. Dále  je třeba jídlo 
odhlásit. Odebrané jídlo při nepřítomnosti ve škole je za 90 Kč, jako cizí strávník. 

 

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách ZŠ Třemošnice v záložce Jídelna  

přihlašování  tamtéž nebo -  https://jidelna.tremosnice.cz/faces/login.jsp 

Veškeré dotazy a připomínky směřujte prosím na   p. Alenu   Salaquardovou, ředitelku školní jídelny                                                                                   

 

 Kontakty        Tel:469626339,  mob. 731110559   email:  sjtremosnice@seznam.cz 

tel:469626339,%20%20mob
mailto:sjtremosnice@seznam.cz

