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Základní informace o stravování žáků a cizích strávníků 
 
Charakteristika školní jídelny: 

- příspěvková organizace (samostatný právní subjekt – nepatří ke zdejším školám) 
- stravování žáků od 1. do 9.třídy ZŠ a žáky gymnázia Oty Pavla, Praktické školy 

Radotín a cizích strávníků (zaměstnanci MČ, penzisté a další) 
- jídelna nemá povinnost stravovat žáky, je na každém zákonném zástupci, zda službu 

využije a bude se zde jeho potomek stravovat 
- strávník/zákonný zástupce jedná s jídelnou individuálně ve věci přihlašování a 

odhlašování ze stravování či ukončení definitivní, dále požadavků a připomínek 
vzhledem k samostatné právní subjektivitě organizace   

- kapacita stravovaných žáků: 1300 (jedná se o dotovanou stravu státem)  
- kapacita cizích strávníků neomezena 
- rozdělení prostoru: vstupní chodba, šatna, sociální zařízení, jídelna 
- stravovací systém: Altisima, bezkontaktní čipy v ceně 150 Kč k odebírání obědů a 

vstupu do jídelny, PC objednávkový box, který se automaticky vypíná v 14,10 hodin 
- propojení na e-jídelníček pro přihlašování obědů a přehled o stavu stravného v klidu 

svého domova  
- na webových stránkách školní jídelny lze dohledat aktuální informace o dění v jídelně 

včetně přihlášení na e-jídelníček (webový účet strávníka s podrobným přehledem o 
jeho stravování) 

- výběr ze dvou variant připravovaných pokrmů  
- jídelna poskytuje dietní stravování na základě vyplněné žádosti a potvrzení od lékaře o 

nařízené dietě (druhy diet viz www.sjradotin.cz – sekce „O nás“, bod č. 9) 
- nápoje zajištěny limomatem v prostorách jídelny (nenahrazuje pitný režim v plném 

rozsahu, nápoj v ceně oběda) 
- výběr nápojů: čtyři druhy studených nápojů (různé variace), studená voda nesycená, 

jeden druh teplého čaje, mléko denně 
 
Způsob stravování a ceník stravného: 

- strávník odebírá oběd zakoupeným čipem, který používá rovněž ke vstupu do jídelny 
po celou dobu svého stravování v jídelně (čip se nevrací!!!) 

- provoz jídelny pro žáky od 11,45 hodin do 14,00 hodin dle rozvrhu na školách 
- odběr obědů do jídlonosiče v době od 11,15 do 11,45 hodin (hygienické důvody, 

v případě předání jídlonosiče v ranních hodinách odběr odpoledne – více na 
www.sjradotin.cz, sekce „O nás“, bod č. 10).  

- obědy pro cizí strávníky: doporučujeme konzumaci v době od 11,15 do 12,00 hodin  
- při vstupu do jídelny žák odloží svršky v šatně, z bezpečnostních důvodů se 

nepovoluje nechávat cenné věci bez dozoru (mobily, hodinky, tablety, notebooky….) 
- jedná se o dotovanou stravu pro žáky školních zařízení dle vyhlášky MŠMT 

č.107/2005 Sb. (pokud žák onemocní, první den nemoci odebere dotovaný oběd, další 
dny musí odhlásit. Po dobu nemoci lze odebrat obědy pouze za plnou cenu menu jako 
cizí strávník) 

- cena stravného: děti   6 – 10 let…..30,- Kč  (660,- Kč na 22 prac. dní) 
                                děti 11 – 14 let…..32,- Kč  (704,- Kč na 22 prac. dní) 
                                děti 15 – 19 let…..33,- Kč  (726,- Kč na 22 prac. dní) 
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- plná cena menu 70,- Kč (polévka, hlavní pokrm, nápoj, doplněk dle výsledku 

hospodaření)  
- cena stravného v dané skupině je platná na celý školní rok (školní rok podle 

školského zákona začíná vždy 1.9. a končí 31.8.!!!)  
- žáci školní družiny navštěvují jídelnu pod dozorem svých vychovatelek   
- jakékoliv změny účtů či telefonů hlásit do kanceláře školní jídelny (čísla účtů jsou 

zadávána do systému pro spárování plateb a plynulou komunikaci s bankou) 
 
Přihláška ke stravování a způsoby platby záloh na stravné:   

- vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá žák v kanceláři, kde mu bude na základě 
předání všech požadovaných údajů prodán čip a předány přihlašovací údaje 

- způsob plateb stravného je stanoven zálohově do 25. dne v měsíci předcházejícím 
vlastnímu stravování 

- možnosti placení záloh na stravné:  
                     inkaso  strávník povolí inkaso ze svého účtu u české spořitelny - inkasní  
                                  účet:100252061/0800. Tento účet není určen k posílání plateb, ale 
                                  k jejich inkasování ze strany školní jídelny! Pokud se tak přesto  
                                  stane, spořitelna platbu automaticky vrátí zpět na účet, ze kterého  
                                  byla platba zadána, na účet jídelny tedy platba nedorazí. Pokud  
                                  nebude  z  jakéhokoliv důvodu možné provést inkasní platbu z účtu  
                                  strávníka/zákonného zástupce, je nutné uhradit jednorázově platbu 
                                  na konkrétní měsíc, ke kterému se inkaso provádělo, na hlavní účet 
                                  jídelny č. 131638389/0800 
                     trvalý / jednorázový příkaz  
                                  strávník zašle částku odpovídající počtu pracovních dnů v měsíci na  
                                  hlavní účet  jídelny č. 131638389/0800 
                     platba v hotovosti – pouze u cizích strávníků 
- platba na září by měla proběhnout do 25.8. daného roku na hlavní účet školní jídelny: 

131638389/0800 
- povolení k inkasu u majitelů účtů u české spořitelny prosíme zadat k 20.8. v daném 

roce, spořitelna provádí inkaso 22 - 25.8. v daném roce  
- přeplatky vzniklé během letních prázdnin se automaticky převádějí do dalšího 

školního roku na úhradu stravného, případně se vrací až po uplynutí celého školního 
roku první týden v červenci  

- u inkasa se přeplatky vracejí pouze při ukončení stravování 
- v případě, že strávník nestihne zaplatit zálohu v srpnu, je možné nejdéle do dvou 

pracovních dnů uhradit částku stravného na září složenkou nebo jednorázovým 
příkazem a dodat neprodleně na e-mail nebo do kanceláře školní jídelny potvrzení o 
zaplacení, aby mohli žáci chodit na obědy hned od prvního dne zahájení školní 
docházky (nebo lze vhodit do schránky ŠJ, případně vložit do notýsku dětem z 
družiny). Předání potvrzení o zpožděné platbě platí i během školního roku! 

- platnost čipu a karty strávníka trvá do ukončení školní docházky, pokud přechází žák 
ze základní školy na gymnázium Oty Pavla, žádné údaje se nemění, pouze nahlásí 
přechod na gymnázium kvůli evidenci 

 
Více informací na stránkách školní jídelny www.sjradotin.cz  


