Informace o školní jídelně
VÁŽENÍ RODIČE,
rádi bychom Vás touto cestou informovat o novinkách a podmínkách provozu školní jídelny v novém školním
roce 2016/2017.

KDO BUDE ZAJIŠŤOVAT ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ?



Stravování ve školní jídelně je zajištěno Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
ve spolupráci se společností Ekolandia.
Společnost Ekolandia má zkušenosti se zajišťováním stravování pro několik desítek školských zařízení,
ale např. i pro Stavební spořitelnu České spořitelny, Slávii Praha, FAČR nebo Českou fotbalovou
reprezentaci.

JAK A Z ČEHO BUDEME VAŘIT?






Naším cílem je vařit zdravé, ale zároveň i chutné jídlo, které odpovídá všem nezbytným normám a
předpisům.
Jídlo bude připravováno výhradně z čerstvých surovin. Vycházíme z tradice přípravy pokrmů z
regionálně dostupných, českých surovin. Našimi dodavateli masa, zeleniny i ovoce jsou především
místní zemědělci a farmáři.
Vše vaříme brzy ráno od 4h ranní, aby Vaše jídlo bylo vždy čerstvé. K vaření je využívána moderní
metoda sous vide - tedy noční, pomalé vaření při nízké teplotě tak, aby maso bylo šťavnaté a byly
v něm zachovány minerály a vitamíny.
Jídlo je připravováno převážně z potravin s nízkým glykemickým indexem, což pomáhá tělu udržovat
stabilní hladinu cukru. Volíme optimální obsah vlákniny, která je důležitá pro správné trávení.
Jídelníček bude tvořen ve spolupráci s nutriční terapeutkou Bc. Martinou Kučerovou a výzkumným
pracovníkem RnDr. Pavlem Suchánkem z Fóra zdravé výživy a Výživy dětí.

CENA ZA JÍDLO V ŠKOLNÍM ROCE 2016/17
Cena oběda činí:
 48 Kč pro děti z mateřských škol,
 53Kč a 58Kč pro žáky I. a II. stupně základních škol,
 68Kč pro studenty SŠ a pracovníky školských zařízení.
 Cena jednorázové krabičky pro přenos jídla činí 3Kč/krabičku

JAK SE PŘIHLÁSIT KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ?
●

Prosím vyplňte přihlášku ke stravování, kterou si vyzvedněte v budově školy, v kanceláři zástupce
ředitele pro odborné vzdělávání, Mgr. Kateřiny Záviškové. Na stejném místě následně tuto vyplněnou
a podepsanou přihlášku ke stravování rovněž odevzdejte. http://www.strava.cz/
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●

Následně, a to do 5 pracovních dní ode dne odevzdání přihlášky obdržíte do svého mailu (který
uvedete ve své přihlášce) přihlašovací jméno a heslo do on-line objednávkového systému Školního
stravování.

http://www.strava.cz/

MÁM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE, JAK SI NYNÍ OBJEDNÁM ČI
ZRUŠÍM OBĚD?
●

●
●

●
●

Pro objednávání stravy bude využíván stejný objednávkový systém, který se osvědčil v minulých
letech, který je dostupný na adrese http://jidelna.hotelova-skola.cz nebo www.e-jidelnicek.eu , číslo
jídelny je 11160.
Na tomto webu máte možnost objednávat, ale i odhlašovat obědy, přečíst si jídelníčky na následující
měsíc, obsah složení jednotlivých jídel a rovněž zde můžete kontrolovat stav svého účtu v systému.
Jídlo se vždy objednává v objednávkovém systému z jídelníčku, a to na jeden měsíc dopředu nejpozději
do 28 dne v měsíci, který předchází měsíci, pro který objednáváte stravu.
.Jídelníček pro příští měsíc, z kterého se objednává, je k dispozici vždy mezi od 20.dne v měsíci, který
předchází měsíci, pro který objednáváte stravu.
Jídelníček pro následující měsíc je rovněž k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách společnosti
Ekolandia (http://kuchyne.ekolandia.cz/kuchyne/celakovice/aktualni-jidelnicek).
Učiněnou objednávku jídla je možné kdykoliv zrušit, nejpozději však do 10.00 hod. pracovního dne,
který předchází dni, v kterém rušíte objednané jídlo.

JAK HRADIT STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?
●

●
●
●
●

Bankovním převodem
Číslo účtu: 2800338295/2010
IBAN: CZ8620100000002800338295
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
VS: registrační číslo strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování
Objednávání obědů je možno pouze při kladném zůstatku na účtu. Kredit se dobíjí převodem na účet.
Vyúčtování stravy se provádí 2x ročně, a to vždy k 31.12. a k 31.8. do 30 dní
Bez nedostatečné výše složené peněžní zálohy nelze realizovat objednávku obědů. Výdej jídel probíhá
pouze na základě uskutečněné objednávky, oběd není možné ve školní jídelně volně zakoupit
Cena oběda činí 48 Kč pro MŠ, 53Kč a 58Kč pro I a II stupeň ZŠ. 68Kč pro SŠ a pracovníky školy. Cena
jednorázové krabičky je 3Kč za 1ks krabičky

Informace o školní jídelně
JAKÉ JSOU PODMÍNKY OBJEDNÁVÁNÍ?
●

●
●

Podmínky objednávání jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějším předpisů.
Přihláška ke stravování dětí platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze
stravování.
Školní stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu dětí ve škole. V době nemoci není
možné poskytnout žákovi stravu, jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo
z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka.

FEEDBACK? - ŠKOLNÍ RADA PRO STRAVOVÁNÍ?
●
●

Budeme rádi za Vaši zpětnou reakci. S Vašimi dotazy a připomínkami se můžete obrátit na Vašeho
manažera školní jídelny Lenku Štěrbovou, tel. 734 854 700, email:lenka.sterbova@ekolandia.cz
2x ročně se schází školní rada pro školní stravování které se účastní zástupci školy, dodavatelé a
rodičů.

