
 

 

             Vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023 

                   Provoz školní jídelny začíná ve středu 7.9.2022 

 
Od září 2017 přešlo školní stravování zpátky pod zprávu Školského spolku Komenský, 

který výrazně zainvestoval do vybavení a modernizace kuchyně. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Novinkou i nadále zůstává dovařování, kdy některé složky menu čerstvě připravujeme                                                                    

/ polévky, přílohy, dezerty, ovocné i zeleninové saláty atd./  

 

Hlavním dodavatelem jídel zůstává firma Goldmenü. Vzhledem ke zpřísnění 

hyg.požadavků na stravování dětí ve školách, dodává jídla prudce zchlazená,                   

vyráběná technologií Cook and Chill.                                                                                                                                             

My je dětem regenerujeme - ohříváme. 

 

Provoz bufetu je dočasně pozastaven z důvodu 
hygienických opatření na Covid-19 



 

 

Další novinkou je podávání obědů dětem formou bufetu, kde si sami nabírají jídlo na talíř. 

Zatím pouze pro žáky 3.a 4. tříd. Pokud se tento způsob vydávání osvědčí, nebude 

problém jej nabídnout i dětem z nižších tříd. Bufet je určen pro menu A.                                                                                                 

Menu B je nabíráno na talíř personálem kuchyně a až po jeho vydání, dle objednávek z 

on-line systému, je přidáváno do bufetu. Nezaručíme však, že se menu B z bufetu dostane 

na všechny děti, proto je lepší si ho objednat v on-line systému.  

 

Výběr z menu máte k dispozici v našem on-line sytému. Veškeré informace k přihlášení 

najdete na web.stránkách školy, spolu s aktuálním jídelníčkem. Upozorňujeme, že on-line 

systém neslouží k přihlašování, nebo odhlašování obědů, ale pouze k výběru menu.                                                                       

Taktéž je nutno počítat s tím, že se musí objednávat min. týden dopředu.                                                                                                                                            

 

Skladbu jídel vybíráme my.  

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v 1. patře, nebo na web.stránkách školy a obsahuje 

informace o alergenech a o obsahu živočišných produktů ve stravě. Pečlivě hlídáme, aby 

strava byla vyvážená a držíme se několika zásad:                                                                                                                                                                                                     



 

 

 téměř denně nabízíme k obědu čerstvý salát                                                                                                                                                                                                                            

 dbáme na to, aby byly do jídelníčku zařazeny ve správném poměru jídla masitá, 

zeleninová i vegetariánská                                                                                                                                                                                                                    

 děti s alergiemi pečlivě hlídáme spolu s pedagogickým dozorem. Dle informací 

výrobce o obsahu alergenů v pokrmu,  jim seskládáme čerstvé menu z naší nabídky. 

Pokud to nelze, máme vždy v mrazícím boxu připravené pokrmy bez alergenů, které jim 

kdykoliv ohřejeme / v tomto směru úzce spolupracujeme s rodiči těchto dětí /                                                                                                                                         

  jednou týdně řadíme na jídelníček jídla sladká a rybu                                                                                                                              

  snažíme se dětem nabízet nové, zdravější pokrmy jako je bulgur, kuskus atd.                                              

   zajišťujeme dětem pitný režim. K pití je podávána voda. 

           Dezerty k jednotlivým chodům si většinou připravujeme sami.                                           

Náš týdenní rozpis je:                                                                                                                                                                           

  2x do týdne čerstvé ovoce / sezónní ovoce, ovocný salát /                                                                                                                                                          

 1x- 2x sladké pečivo / buchty, muffiny, müsli tyčinky…/                                                                                                                                                                                      



 

 

   1x - 2x tvarohové krémy, jogurty, smoothie                                                                                                                                                                                                         

Pokud Vám nevyhovuje naše nabídka dezertů, vždy můžete dítěti objednat výhradně 

ovoce 

I nadále se budeme snažit co nejvíce uspokojit chutě našich dětí a zajistit jim 

plnohodnotnou stravu. Těšíme se na spolupráci  se školou, rádi se zapojíme do nových 

školních projektů, nabídneme spolupráci v kursech vaření, plánujeme mnoho dalších 

aktivit. V nejbližší době chceme pozvat rodiče na ochutnávku jídel u nás v jídelně ve 

dnech otevřených dveří na naší škole a v případě zájmu, i do kuchyně firmy Goldmenü. O 

všech dalších činnostech Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím 

web.stránek školy, nebo časopisu. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme  Dobrou chuť !!!! 

                                                                  Váš tým kuchyně          Mirka Rührig 

                                                                                                          Zdeněk Matuščin 

                                                                                                          Marie Půstová 

                                                                                                          Vlasta Mládková 



 

 

Všeobecná ustanovení:   

                                                                                                                                                                                                                                       

Rodiče přihlašují své dítě ke stravovaní po vyplnění přihlášky /připadně podepsaného bankovního příkazu 

SEPA – Lastschrift/, které odevzdají třídním učitelům, nebo pedagogům družiny. Bez řádně vyplněné 

přihlášky nelze dítěti oběd vydat. 

Cena a platba obědů:                                                                                                                                                                                                                                   

Cena za kompletní oběd je 5 € / polévka, hlavní jídlo, dezert /. Jednotlivé složky menu objednávat nelze. 

Platba probíhá zálohově, vždy do 28.dne v měsíci na měsíc dopředu, dle rozpisu školních dní, uvedeného 

na hlavní stránce. V září je nutné počítat s tím, že proběhnou platby dvě. Přehled vyúčtování bude zasílán 

každý měsíc, prostřednictvím dětí a jejich učitelů.                                                                                                                                                                                           

Možnosti platby:                                                                                                                                                                                                                                    

1.   SEPA-Lastschrift / nutno vyplnit a odevzdat zaměstnancům školy /                                                                                                                                              

2.   Bankovním převodem                                                                                                                                                                                                                                               

3.   Poštovní pokázkou  / vždy uveďte celé jméno dítěte a třídu, do které chodí / 

                                     Číslo účtu: Bank Austria AT80 1200 0100 2115 0601  

Upozorňujeme, že účet není totožný s účtem pro placení školného !!!  Oběd není možné uhradit 

v hotovosti přímo v jídelně!                                                                                                                                                                    

Je nutné počítat s tím, že pokud nebudou zálohy včas uhrazeny, nebude dítěti oběd poskytnut.                



 

 

Odhlašení obědů:                                                                                                                                                                                                                                        

Obědy lze odhlásit pouze písemně /email, SMS/, dva dny dopředu.  /Jedná se o dva dny školní, nikoliv 

pracovní./    

                                         Email: mittagessen@komensky.at              tel: 0699 1 6868806  

                                                                                                                  +431713318850                                                                                                                                                                              

Např: pokud bude dítě odhlášené v pondělí do 12.hod, ve středu již oběd nebude účtován, až do doby, kdy 

jej rodič znovu písemně nepřihlásí. Odhlášené obědy pak budou odpočítány z následující měsíční zálohy. 

Např: odhlášený oběd v září, bude odečten ze zálohové platby na listopad.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Obědy lze odhlásit i trvale, na jednotlivé dny v týdnu / uveďte do přihlášky /. V případě, že dítě nebylo řádně 

odhlášeno, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši. Poslední odhlášení ve školním 

roce 2022/2023 bude možné nahlásit do 15.června 2023 / z důvodů konečného 

vyúčtování/.                                                                                                                                                                                                                                        

Neodhlášený oběd, v případě neočekávaného onemocnění dítěte, je možné si první dva dny vyzvednout ve 

školní jídelně, denně v době od 11.30 – 11.45 hod., oproti podpisu o převzetí. Školní výlety, exkurze atd.,  

kdy děti nejsou ve škole přítomné, jsou automaticky odhlášovány.                                                                                                                                                                                                               

Další podmínky provozu kuchyně a jídelny jsou uvedeny ve směrnicích Školského spolku Komenský.    

                                                                                                                                          

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                         

   

        

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


