Čekají nás změny ve školním stravování. Na podrobnosti se ptáme nové
ředitelky školního stravování Ilony Vaškové.
Z jakých surovin se bude vařit?
Určitě se nebude vařit z polotovarů. Vařit se bude z čerstvých surovin, aby strávníci dostávali co
nejkvalitnější chutnou stravu. Budu jednat s takovými dodavateli, kteří budou schopni dodat čerstvé
suroviny dle naší potřeby.
Mohou si strávníci vybrat z více druhů jídel?
Ano, strávníci si budou moci vybrat ze dvou druhů jídel. U těchto jídel musí být dodrženy výživové
normy, abychom plnili průměrnou spotřebu potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním
stravování. Strávník si bude moci tři pracovní dny dopředu navolit na terminálu umístěného v
jídelně i ve výdejně nebo přes internet oběd 1 nebo 2, když nezadá výběr automaticky bude mít
objednanou 1. Toto je standardní postup u všech školních jídelen.
Kdy a kde mají rodiče dětem obědy přihlásit?
V současné době by všechny děti měly mít přihlášky rozdány. Vyplněné je mohou už teď, nosit na
jídelnu Ležáků i na výdejnu Máchova, abychom je mohli postupně zaevidovat a urychlit tak vznik
nové databáze v nové školní jídelně. Jinak obědy budou moci rodiče dětem přihlašovat v období od
1. srpna do 26. srpna v době 7.00 – 15.30 hod. V tomto období musí všichni strávníci přijít
zaktivovat svoji stravovací kartu, kterou v současné době vlastní, karty budou dále platit. Noví
strávníci si budou muset zakoupit čip, který bude stát 115,-Kč a bude v jejich vlastnictví. Toto se
týká např. prvňáčků, kteří v září poprvé nastoupí do školy.

Jaká bude forma platby?
Forma platby bude možná buď hotově přímo na jídelně Ležáků v určené době nebo bezhotovostním
způsobem – trvalým nebo jednorázovým příkazem, to už je na rozhodnutí rodičů. Podstatné je to,
aby bylo stravné dětem uhrazeno včas a nezůstaly bez oběda. Platit se bude dopředu ke 20. dni
daného měsíce, to znamená, že do 20 srpna by měla být uhrazena platba na září.
Opět se budou odhlašovat obědy, do kdy musí být oběd odhlášen?
Ano, budou se muset obědy odhlašovat,na to nebyli strávníci navyklí a někdo říká, že je to krok
zpátky. Ale musíme si uvědomit, že nejsme už restaurační stravování jako Scolarest, ale školní
jídelna. Já musím vědět počet obědů, aby mohl kuchař nanormovat, dle počtu strávníků na den,
suroviny se vyskladní a začíná se v 6.00 ráno vařit. V případě náhlého onemocnění, lze oběd
odhlásit telefonicky do 7.00 hod toho dne a následující dny po dobu nemoci odhlásit. Jinak je
možné do 13.00 odhlásit stravu na den následující osobně, na terminálu, přes internet na stránkách
www.strava.cz. Zde se strávník nebo rodiče přihlásí, zadají číslo zařízení 10300 nebo vyhledají v
nabídce město Hlinsko, zadají uživatelské jméno a heslo (přidělené v srpnu při aktivaci karty nebo
čipu) a mohou zde sledovat aktuální informace – stav konta, odebranou stravu, jídelníček a zadávat
objednávky jídel.

Jak je to s dotovanými obědy v době nemoci strávníka?
Na dotovaný oběd má strávník nárok pouze, když je přítomen ve škole. Dle vyhlášky č. 107/2005
Sb. má strávník nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci, kdy je možné odebrat stravu v
době 11.30 do 11.45 do svého jídlonosiče. V době prázdnin nebo další dny nemoci lze odebrat oběd
ale za plnou cenu 56,- Kč.

Změní se v jídelně ještě něco v porovnání s uplynulým školním rokem?
Myslím si, že když nebudeme mluvit o kvalitě, výběru a objednávání stravy, co už jsme zmiňovali,
tak žádné velké změny strávníky nečekají. Naší cílem je,aby byli strávníci spokojeni, aby se nám
dařilo sestavovat pestré jídelní lísky a abychom děti vedli ke správným stravovacím návykům.

