Školní jídelna
Pro objednávky a odhlášky obědů budete přesměrováni do externího elektronického systému
naší školní jídelny…
VSTUP..
www.strava.cz
číslo zařízení 0058
Přihlašování nového strávníka: stáhněte si přihlášku a vyplněnou přineste vedoucí školní
jídelny nebo vyplněnou zašlete zpět na adresu: kozarkova@zsmsjizni.cz a při osobním
jednání podepíšete – urychlí se tak přihlašování. Na základě přihlášky Vám bude přiděleno ev.
číslo jako variabilní symbol,které budete uvádět při platbě stravného.
Přihlášky ke stažení zde: Přihláška ke stravování
Výdej čipu,přidělení uživatelského jména a hesla, variabilní symbol zajištuje vedoucí školní
jídelny.
Pro stávající strávníky platí: vyplnit přihlášku ke stavování na každý školní rok a odevzdat
nejpozději do 25.8.
Platby za obědy: bezhotovostně trvalým příkazem první platba v srpnu, poslední platba v
květnu . Ke stravování bude žák přihlášen na každý kalendářní měsíc na základě připsané
platby na učet skoly.
Od 1.9. 2018 nebude již stravné strháváno sporožirem u ČS spořitelny-tento produkt již škola
využívat nebude.
Stravné se hradí vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
Pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí školní jídelny lze hradit stravné
složenkou ( platí pouze pro ty,kteří nemají bankovní účet).
Nově od nového školního roku se budou přeplatky stravného vyplácet pouze dětem,které v naší
škole končí nebo bude částka vyšší než 1000,- Kč nebo na vyžádání v průběhu školního roku.
Ostatním strávníkům se zbylé peníze převádějí do nového školního roku.
Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech podle potřeby školy a výdej obědů probíhá :
pro cizí strávníky 11.00 – 11.25 hod.
pro žáky a MŠ 11.30 – 13.45 hod.
pro nemocné žáky výdej do jídlonosičů 11.00-11.25 hod.
Ceny oběda platné od 1.9.2018
žáci 7-10 let 23,- Kč
11-14 let 24,- Kč
15 a více 26,- Kč

MŠ 3-6 let
7 let

32,- Kč
37,- Kč

Cizí strávníci – soc. program 49,-Kč
Cizí strávníci – ostatní
53,- Kč
školní družina 200,- Kč
školné MŠ
450,- Kč
Žáci přihlášení do školní družiny platí družinu jako součást stravného tedy k částce za stravné
se přičte 200,- kč za družinu a uveďte Specifický symbol 111
To samé platí pro děti v MŠ, kdy součástí stravného je částka školného, k částce stravného
přičtěte školné 450,- Kč a uveďte Specifický symbol 222
U všech plateb nezapoměňte uvádět vždy Variabilní symbol – ev. číslo žáka
Přihlášení ke školnímu stravování – postup
Pro prvotní přihlášení je stravování je nutné,aby si strávník vyplnil přihlášku(platí i pro žáky
MŠ), na jejimž základě si zakoupí bezkontektní čip v ceně 115,- Kč, který slouží k odběru
stravy po celou dobu školní docházky, v případě ztráty nebo zničení je třeba zakoupi čip
nový.
Platba za čip je zálohová, při vrácení funkčního čipu při ukončení stravování nebo docházky je
záloha vrácena v plné výši.
Při výdeji oběda se žák identifikuje čipem u výdejního terminálu a tímto poskytně informace
kuchařce o obědě,který má na daný den objednán.
Pokud strávník čip zapomene, vyžádá si u vedoucí stravování náhradní stravenku.
Odhlašování stravy:
Odhlásit oběd lze do 14.00 hod na den následující telefonicky,emailem, SMS nebo
prostřednictví internetového objednávání
tel:
487829326
mobil:
IT :
www.strava.cz
email: kozarkova@zsmsjizni.cz
První den neplánované nepřítomnosti-nemoci je možné odebrat stravu do jíllonosiče (v žádném
případě nelze použít skleněné nádoby) a to ve stanoveném čase.
Další dny nemoci nelze pro žáky odebírat dotovanou stravu a obědy je nuné odhlásit.
Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu.

