
Початкова школа,  Чеська Ліпа, Шлукновська 2904, організація, заснована на внесках  

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ХАРЧУЮТЬСЯ, – складова частина реєстрації для отримання 
харчування  

НА КОЖЕН НАВЧАЛЬНИЙ РІК НЕОБХІДНО ЗАВЖДИ РЕЄСТРУВАТИСЯ ЗНОВУ   
 
Шкільне харчування є послугою, яка організована і дотується державою, причому держава для нього 
встановлює точні правила. Загальні згадки про шкільне харчування ми знайдемо в законі про учбові заклади 
номер 561/2004 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), а точні правила встановлені на підставі 
постанови номер 107/2005 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки), "Про шкільне харчування", яка 
визначає, як шкільні обіди повинні виглядати на практиці. 

   
Особи, які харчуються, зараховуються у вікові категорії відповідно до дати народження. Діти, які досягнуть віку 11-ти або 
15-ти років до 31. 08. навчального року, вже з самого початку навчального року знаходяться у вищій категорії 
(Постанова номер 107/2005 Зб. (Збірка законодавчих актів Чеської Республіки) "Про шкільне харчування").  
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Учні і штатні працівники школи мають законне право на 1 обід щодня за вказані вище ціни лише в період своєї 
участі в освітньому процесі (ціна обіду, яку платять батьки, є лише витратами на продукти харчування; витрати 
по виплаті заробітної плати і накладні витрати оплачує держава), та  в тому випадку, якщо вони споживають 
їжу в шкільній їдальні  (ŠJ).  В період своєї хвороби, вихідних днів або відпустки вони можуть харчуватися 
лише за ціни для сторонніх осіб, які харчуються.  
 
Реєстрація для отримання других сніданків (полуденків)   

В заяві про реєстрацію для отримання харчування є можливість реєстрації для отримання других сніданків (полуденків). 
Рахунок особи, яка харчується, є загальним для обох блюд.  
Другий сніданок (полуденок) видається під час великої перерви в період шкільного навчання в шкільній їдальні і коштує 
272 крони чеські (Kč).  
Зареєстрована особа, яка харчується, має в системі оформлення замовлень www.strava.cz та в терміналі для 
оформлення замовлень в шкільній їдальні доступне меню других сніданків (полуденків). Другі сніданки (полуденки) 
особа, яка харчується, замовляє на сторінці веб-сайту або в додатку www.strava.cz, далі в терміналі для оформлення 
замовлень в шкільній їдальні, особисто у завідувачки Шкільної їдальні (ŠJ) або по телефону не пізніше, ніж за один  
робочий день до видачі замовлення, до періоду часу о 14.00 годині.  
 

 

Попередження для батьків! Обід протягом періоду хвороби учня:  
 

Лише у перший день хвороби учні отримують обід за ціну в своїй категорії. Решту обідів батьки є 
зобов'язаними відмінити (скасувати). Закон про учбові заклади надає можливість отримувати 
дотовані обіди лише в період шкільного навчання та лише в тому випадку, якщо дитя присутнє при 
навчанні. У тому ж випадку, якщо дитя захворіє і батьки обіди не відмінять (не скасують), за 



нескасований обід виставляється рахунок у розмірі повної недотованої ціни (вартості), як і у 
випадку із сторонніми особами, які харчуються.  
 
Видача обідів  
- для сторонніх осіб, які харчуються, і у власний посуд        починаючи з періоду часу о 11,25 годині  - до 11,40 год.  

- для учнів і штатних працівників                                   починаючи з періоду часу о 11,40 годині – до 14,00 год.  
 
Оплата обідів  
Учні Початкової школи (ZŠ) і Дитячого садка (MŠ) "Кліч" (Klíč), а також студенти Приватного середнього 
підприємницького професійного училища (SSPOŠ) платять лише "заднім числом", після закінчення місяця,  в 
своїх учбових закладах - інформація надається також там.  
 
Решта всіх інших осіб, які харчуються:   
 
1. Безготівковим способом  
 ПОСТІЙНИМ ДОРУЧЕННЯМ ДО ОПЛАТИ з банківського рахунку, авансовий платіж – дивися таблицю вище. Дату 
платежу визначте до 25-го числа в місяці  на місяць наступний, анулюйте (скасуйте) платіж на період часу головних 
канікул  (1-й платіж в серпні, останній в травні). Переплати повертаємо 1 раз на рік (липень). Номер рахунку для 
оплати постійним платіжним дорученням 225754831/0600, варіабельний символ (VS) залишається той же самий, ,в тому 

випадку, якщо дитина отримувала харчування вже минулого року;  нова особа, яка харчується, звертається з проханням 
про видачу варіабельного символу до завідувачки Шкільної їдальні (ŠJ) , Є важливо вказати правильний 
Варіабельний символ (VS), щоб платіж був правильно зареєстрований (зафіксований).  
 
2. ЗА ДОПОМОГОЮ БЛАНКА ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ ГРОШЕЙ (лише як виняток і в обгрунтованих випадках) - особи, які 

харчуються, отримають в строк до 15-го числа в місяці бланк для переказу грошей на наступний місяць. У сумі бланка 
для переказу грошей відніматимуться обіди, скасовані до дати видачі бланка для переказу грошей. При оплаті за 
допомогою бланка для переказу грошей платіж на рахунку учбового закладу з'явиться лише через 3 дні, тому 
НЕОБХІДНО, ЩОБ ВИ НАДАЛИ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН СПЛАЧЕНОГО БЛАНКА ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ ГРОШЕЙ у 
канцелярію (офіс) Шкільної їдальні (ŠJ) не пізніше, ніж за день до початку місяця.  
Особа, яка харчується, і яка вчасно не заплатить, /в строк не пізніше, ніж за день до початку отримання харчування/ 
автоматично знімається з реєстраційного обліку для отримання обіду.   
Відміна (скасування) обідів   

Обіди необхідно ВІДМІНИТИ в строк не пізніше, ніж до періоду часу о 14,00 годині, а саме, скасування відбувається 
стосовно наступного дня шкільного навчання, тел.  736483068, 487714655. Закінчення отримання харчування - робиться 

у формі письмового документа, підписаного батьками, його необхіднопередати в канцелярію (офіс) завідувачки 
Шкільної їдальні (ŠJ). Е-мейл завідувачки Шкільної їдальні (ŠJ) : janusova.anna@zslada.cz  
 

 
 
 

mailto:janusova.anna@zslada.cz


 
 СИСТЕМА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ Громадської 
інформаційної служби Плзень (VIS Plzeň)  

Відміна реєстрації і реєстрація отримання харчування    

 По інтернет-адресі (посиланню)  www.zslada.cz виберіть в секції "Шкільна їдальня" (Školní jídelna) замовлення отримання 
харчування (objednávka stravy)  

В даний час і за допомогою додатка для Ваших мобільних телефонів з операційною системою Android!  
http://www.strava.cz/istravne/ (у позиції "Заклад" ("Zařízení") впишіть номер 0049)  

 По інтернет-адресі (посиланню)  www.strava.cz виберіть в секції "Особа, яка харчується" (Strávník) пункт "Замовлення на 
отримання харчування" (Objednávání stravy). Ви потрапите до діалогу для реєстрації. Заповніть і підтвердіть пункт "номер закладу" 
(číslo zařízení).  

 У наступному діалозі виберіть "Реєстрацію користувача закладу" (Přihlášení uživatele zařízení).  

 Даний номер Ви отримали при реєстрації послуги. Ви зареєстровані в “своїй“  їдальні.   

 Заповніть і підтвердіть пункти "користувач" (uživatel) та "пароль" (heslo), який Ви собі вибрали при реєстрації послуги.  

 Ви зареєстровані в системі і можете замовляти собі отримання харчування.  

 Для замовлення отримання харчування підтвердіть пункт "Замовлення отримання харчування" (Objednání stravy). 
Здійсніть необхідні зміни своїх заявок (замовлень) і відмін заявок (замовлень). Зміни не забудьте зберегти шляхом підтвердження 
пункту "Переслати" (Odeslat).  

 Від системи відключіться шляхом підтвердження пункту "Вихід користувача з системи" (Odhlášení uživatele).  

Замовлення на отримання харчування за допомогою інтернету завчасно, за 1 робочий день до отримання, особисто або по 
телефону у завідувачки Шкільної їдальні (736 483 068).  

Оплата за отримання харчування    

Гроші за отримання харчування оплачуються безготівковим шляхом на рахунок шкільної їдальні 225754831/0600 перевідним 
платіжним дорученням з Вашого рахунку і з терміном платежу до 25-го числа в попередньому місяці, варіабельним символом 
завжди є персональний номер особи, яка харчується. Гроші за отримання харчування оплачуються у формі авансових платежів; це 
означає, що, наприклад, гроші за отримання харчування на місяць вересень оплачуються вже в місяці серпні. Розрахування по 
переплатах проводиться в липні.   

Реєстрація для отримання харчування     

Заяву про реєстрацію для отримання харчування з Вами заповнить завідувачка шкільної їдальні, а також Ви його знайдете на 
веб-сайті школи в секції  „формуляри (formuláře)“  

Для реєстрації осіб, які харчуються, а також для замовлення отримання харчування через інтернет здійснюйте порядок дій 
відповідно до наступних вказівок:  

1. Відвідайте канцелярію (офіс) завідувачки підприємства за наданням харчування. Тут Ви отримаєте номер закладу для 
реєстрації з метою подачі замовлення на отримання харчування за допомогою інтернету.  

2. Користувач – може містити цифри і букви без діакритики. Ви можете також ввести адресу електронної пошти (е-
мейл), на яку Вам система може посилати дані повідомлення:  

 Підтвердження замовлення  

 Недостатній розмір коштів на рахунку   

 Неотримане харчування  

 Щомісячний огляд  

При заведенні послуги Ви можете визначити те, які з даних повідомлень Ви хочете, щоб Вам пересилали. Пароль, е-мейл і 
повідомлення, що пересилаються, Ви можете у будь-який момент пізніше змінити після реєстрації в системі в секції "Налаштування 
користувача" (Nastavení uživatele).  

http://www.zslada.cz/
http://www.strava.cz/istravne/
http://www.strava.cz/
http://www.zsbrve.cz/stravovani/platba-za-stravu
http://www.zsbrve.cz/stravovani/prihlaska-ke-stravovani


Кожна особа, яка харчується, повинна мати чіп.   

Існує можливість вибрати собі одне з двох блюд.   

Обіди видаються починаючи з періоду часу о 11:40 годині і до 14:00 год. У судки - починаючи з 

періоду часу о 11.25 годині і до 11.40 год.  

 
 
Кожна особа, яка харчується, отримає заяву про реєстрацію для отримання харчування з інформацією для 
осіб, які харчуються, та чіп для своєї електронної ідентифікації, а також для замовлення і відміни замовлень на 
обід. 1-ий чіп видається безкоштовно. В разі втрати чіпа за видачу нового чіпа стягується збір у розмірі 100 

крон чеських (Kč). У момент закінчення отримання харчування чіп повертається (він має бути діючим 

(функціонуючим)).    
  
 Ганна Янусова (Anna Janusová), завідувачка Шкільної
 їдальні (ŠJ)  


