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Každý strávník musí mít svůj čip, který je evidován v počítači školní jídelny v programu 
Strávník od firmy Z-WARE. 
Nový strávník při započetí stravování musí mít funkční čip. Každý strávník má pouze jeden 
aktivní čip, který slouží k přihlašování, odhlašování a výběru druhu oběda u terminálu. 
V případě, že strávník již vlastní jiný čip, který se podaří spárovat s naším stravovacím 
programem, nový čip si již kupovat nemusí, a pro evidenci strávníka bude použit tento.  
 
Počínaje 1. 6. 2017 dochází ke změně v systému prodeje a účtování čipů. Čipy již nebudou 
vratné, ale zůstávají majetkem kupujícího. To se bude týkat nejen nových čipů, ale také čipů 
prodaných v předchozích letech. Výjimkou budou čipy žáků nebo zaměstnanců, kteří ukončí 
docházku nebo pracovní poměr k 30. 6. 2017. Pokud tito strávníci nepoškozený čip do 31. 7. 
2017 vrátí, bude jim stejně jako v přechozích letech vrácena i záloha za čip ve výši 100,-- Kč. 
Ke dni 31. 8. 2017 ekonomka převede jednorázově přijaté zálohy na výnosy školy (455/644) 
vnitřním účetním dokladem. 
 
Při přihlášení strávníka ke stravování bude strávníkovi prodán čip za 50,- Kč.  
Pokud strávník čip ztratí, je si povinen zakoupit nový čip ve výši 50,- Kč. 
Čipy jsou zakoupeny u firmy Z-WARE. Čipy jsou vydávány a evidovány ve školní jídelně. 
V evidenci je uvedeno jméno strávníka, třída, pořadové číslo čipu, podpis strávníka a datum. 
 
Účtování čipu: 

- nákup čipů  111/321 
- převod na sklad 112/111 
- úhrada faktury  321/241 
- prodej čipů  261/644 
- výdej ze skladu 544/112 

 
Nákup čipů je účtován na základě dodavatelských faktur v pořizovací ceně. 
Prodej je uskutečňován v hotovosti, prodejní cena 50,- Kč/ks. 
Evidence čipů je vedena vedoucí školní jídelny, která je spravuje.  
Výdej ze skladu je účtován hromadným dokladem (podklad od vedoucí jídelny) vždy na konci 
každého měsíce ekonomkou školy. 
 
Čipy prodává školní jídelna – peníze za prodané čipy ve školní jídelně jsou průběžně 
odevzdávány ekonomce školy se seznamem strávníků. 
 
 
V Jihlavě dne 13. 8. 2019 
 
 

Bc. Klára Ficencová                                                               Mgr. Pavel Říha                                   
vedoucí školní jídelny                                                         ředitel školy    


