Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o podmínkách a provozu školní
jídelny v novém školním roce 2020/2021. Stravování ve školní jídelně DSP bude
zajištěno společností Zátiší Group.
Kontaktní osobou za Zátiší Group je paní Annette Boukalová, tel. 734 181 636,
dsp@zatisigroup.cz.
Veškeré náměty a připomínky týkající se kvality stravování v naší škole zasílejte,
prosíme, přímo jí. Bude Vám kdykoli k dispozici a je připravena Vaše podněty
pečlivě zpracovat.

OBJEDNÁNÍ OBĚDA
Pro objednávání obědů využijeme i v tomto školním roce již osvědčený
objednávkový systém. Objednávku oběda je možné realizovat přímo
v budově školy. V aule je k tomuto účelu instalovaná dotyková obrazovka.
Objednávku lze rovněž provádět i přes internet. Objednávkový systém je
umístěn na školních webových stránkách:
http://www.dsp-praha.org/cz/jidelna/

Žáci 1.–4. tříd: stravovací čip
Pokud se Vaše děti budou chtít stravovat ve školní jídelně a dosud nevlastní
stravovací čip, musí si stravovací čip zakoupit a včas uhradit zálohu na obědy.
Stravovací čip je možné zakoupit v Kafeterii v 1. patře DSP za poplatek 100 Kč
(jedná se pouze o zálohu za čip, v případě vrácení nepoškozeného čipu Vám
záloha bude vrácena). Po zakoupení čipu a složení zálohy na obědy, jejíž
doporučená výše činí 1.000 Kč, získá žák přístupové heslo do objednávkového
systému.

Žáci 5.–12. tříd: stravovací čip / průkaz ISIC
Pokud Vaše děti splnily všechny zadané podmínky, obdrží od svých třídních
učitelů během prvního školního týdne nový žákovský průkaz (průkaz ISIC), který
mohou používat namísto dosavadního stravovacího čipu. Aby mohli žáci provádět
objednávky oběda pomocí průkazu ISIC, musí si nechat průkaz zaktivovat.
Pokud Vaše děti vlastní stravovací čip a chtěli by jej používat i nadále, pak by
aktivace žákovského průkazu ISIC neměla proběhnout. Není možné používat
současně jak stravovací čip, tak i žákovský průkaz!
Důležité: Vezměte prosím na vědomí, že pokud Vaše děti průkaz ISIC poškodí či
ztratí, zaplatí za vystavení nového průkazu 300 CZK.

Objednávání obědů /
jídelní lístek
K dispozici Vám bude vždy jídelní
lístek na dva týdny dopředu.
Uvítáme, budete-li Vaše objednávky
uskutečňovat minimálně v týdenním
režimu. Případné změny Vašich
objednávek lze provádět pouze do
12 h dva pracovní dny předem.

•

Výdej jídel probíhá pouze na základě
uskutečněné objednávky, oběd není
možné ve školní jídelně volně zakoupit.

•

Prostřednictvím stravovacího čipu /
žákovského průkazu ISIC je možné
pořizovat pouze obědy, nikoliv ostatní
zboží prodávané ve školní jídelně.

•

Nevyčerpané složené peněžní
prostředky budou na požádání vráceny.

Odhlašování bědů

Úhrada stravování

Rušení oběda v den,
na který je určen

Úhradu stravování provádějte
pravidelně k začátku kalendářního
měsíce tak, aby složená peněžní částka
pokryla potřebu stravování Vašeho
dítěte.

Rodiče mají možnost zrušit oběd
prostřednictvím objednávkového
systému umístěného na školních
webových stránkách http://www.
dsppraha. org/schule/kantine/
index.php, v aule.

Rušení obědů na další dny
(do 12 h předchozího dne)
Rodiče mají možnost rušit obědy, aniž
by jim byla odečtena částka za příslušné
obědy, a to v případě, že bude objednávka
zrušena do 12 h předchozího dne
prostřednictvím objednávkového systému
umístěného na školních webových
stránkách.

Důležité:
•

Na následující týden je nutné objednat
nejpozději vždy ve čtvrtek do 12 hodin

•

Bez stravovacího čipu / zaktivovaného
žákovského průkazu ISIC nelze
provést objednávku oběda.

•

Bez nedostatečné výše složené
peněžní zálohy nelze realizovat
objednávku obědů.

Úhrady je možné provádět
bezhotovostně na bankovní účet
společnosti Zátiší Catering Group a.s.
vedený u České Spořitelny, do zprávy
pro příjemce uveďte jméno strávníka.
Číslo účtu: 613 6232/0800
Variabilní symbol úhrady:
Váš login, jméno žáka
Platby v hotovosti je možné provádět
přímo v Kafeterii v 1. patře DSP.
Vždy pondělí - pátek od 07.30
do 15 hodin.

CENA OBĚDA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hlavní chod s přílohou
80

Polévka nebo kusové
ovoce nebo zelenina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

GYMNASIUM A/B

Hlavní chod s přílohou
/1, 2, 3/

84

89

Polévka

16

16

Pečivo

5

5

Ovoce kusové

12

12

Salát balený

68

68

MENU BOX

5

5

Salátový bar dle denní
nabídky a pitný režim

v ceně hlavního chodu s přílohou /
konzumace v jídelně

Staráme se o bezpečí a zdraví vašich dětí
Během pandemie Covid-19 bude jídelna provozována podle upraveného plánu,
aby byly vaše děti v bezpečí.
Co děláme, abychom chránili vaše děti:
1. používáme masky
2. sledujeme naše zdraví
3. pravidelně myjeme a dezinfikujeme ruce, používáme rukavice
4. v pravidelných intervalech dezinfikujeme stoly a židle profesionální výrobky
5. jídelnu často větráme
6. u vstupu do jídelny je připravena dezinfekce

Kontaktní údaje:
Annette Boukalová
FLOOR MANAGER
+420 734 181 636
dsp@zatisigroup.cz
www.freshandtasty.cz

