Informace pro nové strávníky

V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. zařadí jídelna strávníka do vyšší kategorie tehdy, pokud dovrší
v daném školním roce (1.9.2021 – 31.8.2022) věku 7, 11 a 15 let.
Pro žáky ZŠ začínáme vařit 2.9.2021.
Strávníci 7 – 10 let

25,- Kč

Strávníci 11 – 14 let

26,- Kč

Strávníci 15 -18 let

28,- Kč

Platba se provádí hotově, nebo na účet, prosím o zapsání vybrané možnosti do přihlášky.
V přihlášce uvádějte, prosím, celé datum narození strávníka.
Platby na obědy jsou vystaveny k 15. dni v měsíci vždy na následující měsíc. Nově je vše kolem
stravování a placení obědů přes aplikaci strava.cz.

Číslo účtu : 19 – 275 450 297 / 0100
Plaťte do 25. dne v měsíci. Pokud nebude platba provedena, nemá strávník od 1. dne v měsíci nárok
na stravu. Odhlášené obědy budou odečteny z platby stravného.
Telefonní čísla jídelny :

315 697 003, linka 106 , 604 569 212 – lze zasílat i SMS.

Odhlašování obědů do 7.00 hod toho dne. Pouze řádně a včas odhlášené obědy budou odečteny
z platby stravného.
Nový strávník nemá nárok na stravu , dokud neodevzdá vyplněnou přihlášku do školní jídelny.
První den nepřítomnosti strávníka (nemoc apod.), není-li oběd včas odhlášen, může tento neodhlášený
oběd odebrat rodinný příslušník do jídlonosičů v době od 11,30 – 12,00 hod. (viz § 4 odst. 9
vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole
nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 122 odst.2 …. má dítě
nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole).

Švertnerová Stanislava
Vedoucí ŠJ

Trvalý příkaz
V kanceláři ŠJ dostanete variabilní symbol, použijete jej při zřizování trvalého příkazu.
Ve svém peněžním ústavu zadáte trvalý příkaz ve prospěch účtu č.19-275450297/0100.
Nastavte si trvalý příkaz na období srpen až květen.

Informativní výše záloh:
děti MŠ

3-6 let

780 Kč

děti MŠ

7-10 let

860 Kč

děti 1. kategorie

6-10 let

500 Kč

děti 2. kategorie

11-14 let

520 Kč

děti 3. kategorie

15 -18 let

560 Kč

zaměstnanci

400 Kč

ostatní strávníci

1440 Kč

První záloha proběhne v srpnu na měsíc září. Poslední záloha proběhne v květnu na měsíc
červen. Nevýhodou trvalého příkazu jsou vznikající přeplatky, které po dohodě vracíme na
účet, nebo necháváme strávníkovi na jeho kontě.

Švertnerová Stanislava
Vedoucí ŠJ

