
 

Informace o stravování ve školní jídelně Bolevecké ZŠ 

 Určeno rodičům žáků budoucích přípravných, prvních tříd a rodičům nových žáků 

Ve školní jídelně se vaří tři druhy jídla. Dvě vycházejí z tradičního stravování ve školních 
jídelnách, třetí jídlo bylo zavedeno jako reakce na požadavky racionální stravy.  

Školní jídelna neposkytuje stravování v dietním režimu, ale umožňuje žákům, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje stravovat se dietně, donášku vlastních připravených pokrmů, které uskladní v 
lednici a pak v době výdeje pokrm ohřeje. 

Ve školní jídelně je zaveden objednávkový systém. Pokud má žák řádně zaplacené stravné, 
má automaticky přihlášen oběd č. 1. Oběd č.2 nebo 3. lze přeobjednat na objednávacím boxu, 
který je umístěn v jídelně nebo na internetových stránkách www.strava.cz. 

Cena oběda od 1. 9. 2020: 

žáci 7-10 let ..............25,- Kč 

žáci 11-14 let ............27,- Kč 

žáci 15 a více let ....  29,- Kč 

Poplatky za stravování se hradí inkasem z bankovního účtu nebo v hotovosti. Stravné se platí 
na měsíc dopředu, vypočítává se měsíčně podle pracovních dní. Při úhradě přes BÚ je nutné 
nahlásit č. ú. v kanceláři ŠJ a povolit inkaso k účtu 154 082 774/0300 ve své bance. Stravné 
se strhává vždy k 20. dni v měsíci. Veškeré přeplatky se automaticky vrací na konci školního 
roku. První platba na školní rok se inkasuje již v měsíci srpnu, pouze noví žáci platí stravné 
na září v hotovosti. Na všechny prázdniny a ředitelská volna je oběd automaticky odhlášen. 
 
Obědy se vydávají prostřednictvím bezkontaktního čipu (cena 23,- Kč) nebo Plzeňské karty. 
V případě ztráty lze zakoupit duplikát. 
 
Oběd pro nemocného žáka lze odhlásit na č. telefonu 377 524 055, 378 028 914 
nebo v kanceláři školní jídelny nejpozději ráno do 8 hod. Do nádoby je možný odběr pouze 
1.den nemoci žáka. Nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na náhradu. 

Školní jídelna také nabízí pro děti svačinky, které se vydávají na jídelně o velké přestávce, 
tj. od 9:40 do 10:00 hodin. Svačinky se většinou skládají z pomazánek, mléčných výrobků, 
zeleniny a ovoce. K pití nabízíme čaj, mléko (většinou ochucené) a k dispozici je také automat, 
kde si mohou žáci vybrat vodu nebo džus. 
 

                                                                     žáci   7-10 let ………………..14,- Kč 
Cena svačinky od 1. 9. 2020:   žáci 11-14 let ……………..... 15,- Kč 
                                                   žáci 15 a více let …………..  16,- Kč 
 

Naše škola poskytuje ve školním roce žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií. 
Mléčné výrobky jsou vydávány z výdejního automatu prostřednictvím mléčných kreditek,  
které žáci obdrží během měsíce září zdarma. Pro nákup mléčných a jiných výrobků mohou 
rodiče nabít kreditku libovolnou částkou bezhotovostním způsobem. Podrobné informace 
na internetových stránkách www.happysnack.cz. 
 
Škola je zapojena do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“, které podporují 
spotřebu mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny žáků základních škol. Projekty jsou plně 
dotovány Evropskou unií a Českou republikou. Produkty z obou projektů jsou zdarma pro žáky 
0. – 9. tříd. 
 
V Plzni 1. 9. 2021 
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