
BPA Malé Svatoňovice – Školní jídelna, 17. listopadu 209 

17. listopadu 209, 542 34 Malé Svatoňovice 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

  
Informace pro ubytované žáky o režimu stravování  
  

Stravování je zajištěno ve školní jídelně s možností výběru ze 2 snídaní, 2 obědů a 1 večeře. V případě 

onemocnění žáka (který tedy nepřijede na DM) je možnost odhlásit stravu telefonicky (499829732 nebo 

499829748) nebo mailem (ivan.pospisil@bpakademie.cz).  Výdej stravy je s využitím bezdotykových 

čipů.  Systém je popsán v následujícím textu.  

  

Podmínky stravování  
      

Každý strávník stravující se v jídelně BPA musí být vybaven bezdotykovým čipem.      Strávník je 

povinen si tento čip zakoupit za cenu 150,- Kč, pokud jej nezničí nebo neztratí, bude mu sloužit po 

celou dobu stravování. Čip strávník obdrží v den v kanceláři jídelny. Po ukončení stravování v kuchyni 

BPA mu bude vrácena záloha na čip v původní výši, pokud nebude čip nadměrně opotřeben. V případě 

viditelného opotřebení bude strávníkovi vrácena záloha snížená o výši opotřebení.  

V případě ztráty nebo zničení je strávník povinen zakoupit si nový čip za cenu 150,- Kč, původní záloha 

nebude vrácena.  

        

Systém objednávání:  
         

Každý strávník si stravu objednává prostřednictvím internetu na www.strava.cz  (nejprve se musí 

zaregistrovat v kanceláři jídelny, aby získal přístup na tyto www stránky) nebo přímo v kanceláři 

kuchyně osobně, telefonicky (499829732 nebo 499829748) nebo mailem 

(ivan.pospisil@bpakademie.cz).   

Uzávěrka objednávání a změny na příští den je stanovena na 14.00 hod předchozího dne.  

  

Výdej stravy:  
          

Každý strávník nechá svůj čip projít snímacím zařízením. Na základě tohoto úkonu bude výdejní panel 

signalizovat, zda je příslušné jídlo objednáno nebo nikoliv. V případě záporné signalizace bude případný 

výdej jídla řešen v kanceláři kuchyně, v případě kladné signalizace bude výdej jídla proveden.   

V případě, že strávník čip zapomene a stravu má objednánu, bude mu vydána v kanceláři kuchyně 

náhradní stravenka, na základě které objednanou stravu obdrží a současně bude jeho čipové číslo 

zablokováno.  

            

Úhrada stravy:  
           

Ke zpřehlednění plateb stravy a vyloučení situace, kdy se na účtu jednotlivých strávníků hromadí 

finanční prostředky, přistoupila společnost BPA Malé Svatoňovice k placení stravného inkasem z účtu 

rodičů.  

Abychom mohli vše uskutečnit, potřebujeme, abyste na Vašem účtu, ze kterého budete platit stravné, 

provedli souhlas s inkasem ve prospěch účtu školy č. 249594545/0300  s maximální výší inkasa 2000,- 

Kč. Variabilní symbol je číslo, které bylo přiděleno při registraci ke stravování v jídelně (evidenční číslo 

strávníka). První inkaso bude realizováno k 15. 08. 2022. Další vždy k 15 dni v měsíci.    

Úhradu lze provést též bezhotovostně  v kanceláři jídelny. 

 

Ceny stravování jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny, který je možné vyhledat na našich 

webových stránkách www.bpa-svatonovice.cz. Od 01. 09. 2022 dojde s největší pravděpodobností 



k navýšení cen stravování v rozmezí 10 – 30% z důvodu nestále situace ohledně cen energií a 

jednotlivých komodit. 

 

Pravidla odhlašování stravy  
  

Objednávání a odhlašování stravy si každý strávník zajišťuje na www.strava.cz nejpozději předchozí 

pracovní den do 14:00 hod.  

Přihlašovací údaje obdrží při registraci – dostupné v kanceláři jídelny, e-mailem na: 

ivan.pospisil@bpakademie.cz nebo na tel. 499829732 v pracovní dny od 06:00 do 14:00. 

 

Odhlašování stravy si zařizují žáci, případně jejich rodiče sami, a to v kanceláři vedoucího kuchyně 

nebo prostřednictvím internetu.  

V případě onemocnění žáka nebo nepřítomnosti žáka na DM si stravu odhlašují opět žáci, případně 

jejich rodiče, v kanceláři vedoucího kuchyně pana Pospíšila. Lze také telefonicky nebo e- mailem, a to 

nejdéle 24 hod. předem.  

 

Vedoucí kuchyně p. Pospíšil –  e-mail: ivan.pospisil@bpakademie.cz  

tel.: 499829748 nebo 499829732 v pracovní dny v době od 

6:00 do 14:30  

  

            

Prvním jídlem ve školním roce 2022/2023 je snídaně 01. 09. 2022  

  

 

 

 

   

V …………………………………… dne ………………. ……………………………………... 

          zákonný zástupce žáka                                                                    

                                                                                                    

http://www.strava.cz/
mailto:ivan.pospisil@bpakademie.cz

