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Od pondělí 4. února 2013 bude ve 
zkušebním provozu spuštěn nový 
softwarový modul školní jídelna, 
který je určen především 
strávníkům  ( žákům ) ve školní 
jídelně v budově ZŠ Březolupy a 
jejich rodičům. 
jh  
Ti budou mít nově, pomocí tohoto 
modulu, možnost např. ovlivnit 
podobu jídelníčku formou hla- 
sování v anketách.  Známkováním   
( jako ve škole od 1 do 5 ) jak jim 
chutnalo, poskytnou cenné 
informace pro vedoucí školní 
kuchyně. Do budoucna zde bude 
také pro registrované strávníky 
snad i možnost párkrát do roka 
vybrat si ze dvou jídel a ve 
vzdálenější budoucnosti třeba i  
pro nemoc odhlásit strávníka z 
obědu a podobně. 
Je samozřejmostí, že zde naleznete 
jídelníček až na 4 týdny dopředu. 

Tento modul má za cíl především 
zvýšit procento úspěšné, skutečné 
konzumace jídel našimi dětskými 
strávníky.  
 

V rámci toho, co nám různé 
hygienické, výživové a také 
finanční vyhlášky umožní, chceme 
skladbu jídelníčku co nejvíce 
uzpůsobit potřebám a požada-
vkům našich strávníků. 
Spoléháme také na to, že se nám 
pomocí tohoto modulu podaří více 
zapojit i rodiče dětí především v 
nižších ročnících tak, aby si lepší 
stravovací návyky děti sebou 
odnesly na vyšší stupeň a 
samozřejmě také dále do svého 
života. 
 

Pokud tedy máte podobné cíle a 
není Vám lhostejné, že spousta 
peněz, a především výživných 
látek, končí v „kastrůlku“ na 
vyhození pro prasátka, zapojte se i 
se svými dětmi a pokusme se 

společně, pomocí tohoto modulu, 
stravovací možnosti a návyky 
našich dětí změnit.        Děkuji 
 
Za školní jídelnu, ředitelství ZŠ a obec 
Březolupy       Ing. Petr Kukla,starosta  
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J  Í  D  E  L  N  Í  Č  E  K  

4 .  –  8 .  Ú N O R A 2 0 1 3  

SOFTWAROVÝ MODUL ZŠ BŘEZOLUPY 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 
http://SKOLNIJIDELNA.BREZOLUPY.cz 

PONDĚLÍ 4.2. :  

Kroupová polévka 

Kuře na paprice, houskový knedlík, čaj 

 

ÚTERÝ 5.2.  : 

Špenátová polévka 

Rybí filé po mlynářsku, vařené brambory, 

salát, džus 

 

STŘEDA 6.2. :  

Kulajda  

Hovězí roštěná, dušená rýže, čaj 

 

ČTVRTEK 7.2. :  

Slepičí vývar s nudlemi 

Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, džus 

 

PÁTEK 8.2.  : 

Fazolová polévka 

Vepřová kotleta na smetaně, vařený 

brambor, čaj 

 

změna jídelníčku vyhrazena 

 

 

stava otevřena 15.30 – 18.00 hod. 

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ: 

- zasedací místnost  v 16.30 hod.  

- průvodcem  životem oslavence 

 JANA HUBÁČKA, nar. přesně na den před 

576  013 360 
Od 1.1.2013 je ve zkušebním  provozu 
nová telefonní linka do školní jídelny 
v budově ZŠ. Jedná se o internetový 
telefon, který je zpoplatněn stejně jako 
běžná pevná linka. Po dobu 3 měsíců 
bude v provozu v souběhu se stávající 
linkou  572 580 500. Tato stará linka bude 
pro svou poruchovost následně zrušena !  


