INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
Přihlášky k novému školnímu roku se budou přijímat v červnu ve školní jídelně a potom poslední týden
v srpnu a začátkem září. Jinak se děti mohou přihlásit kdykoliv během celého školního roku na jakékoliv
dny v týdnu nebo jen na určité dny nebo měsíce. Děti si zakoupí čip ve škole na otevírání hlavních dveří,
který bude po aktivování ve školní jídelně sloužit zároveň k odběru stravy a její evidenci.
Rodiče v srpnu složí zálohu na účet na obědy na měsíc září.
Platba stravného probíhá těmito způsoby:

ZÁLOHOU z ÚČTU - upřednostněna pro žáky ZŠ i MŠ
------------------------------Pokud máte zřízený účet, dáte trvalý příkaz k platbě, aby z Vašeho účtu odešla záloha nejpozději do
24.měsíčně na účet školy :19-2138 450 257 /0100, specifický symbol 32430. Variabilní symbol
…….. Toto číslo získá každé dítě při přihlášení a aktivaci čipu a je pod ním evidováno .
Záloha činí: MŠ celod. 790,-- Kč
MŠ polodenní 600,-- Kč
1.-4. třída 500,-- Kč
5.-8.třída
570,--Kč
9.třída
640,-- Kč
Vyúčtování se provádí jedenkrát za rok v červenci.Přeplatek se Vám vrátí zpět na účet.Pokud by vznikl
nedoplatek, byla by Vám zaslána složenka k úhradě. Rodiče, kteří chtějí, mohou nechat trvalý příkaz
stále nebo ho zadat od srpna do května.

SLOŽENKOU Složenku dostane dítě začátkem každého měsíce a nejpozději do 20. v měsíci bude uhrazena.Výpis o
zaplacení stravného příjde do ŠJ asi za týden, proto ti, kteří by zaplatili později
mohou mít na složence příští měsíc dvojnásobnou částku. Pokud byla předchozí složenka uhrazena,
po kontrole ústřižku se napíše složenka nová. Pokud neproběhne platba bude dítě odhlášeno ze

stravy až do úhrady.
HOTOVĚ -složením zálohy na obědy, nebo zaplacením složenky
-----------------------Při přihlášení dítěte na stravování nahlásíte jak bude Vaše platba probíhat a pokud půjde přes účet,
prosím číslo Vašeho účtu a peněžní ústav.Platbu můžete kdykoliv změnit.Pokud je změna účtu-prosím
nahlásit. Platby se u sourozenců sdružují i v případě pokud je jeden v MŠ.

Odhlášky dítěte se

provádí pokud je to možné den předem osobně , telefonicky,nebo přes webové
stránky www strava.cz (na další den nepozději do 14,oo hod., jinak kdykoliv).
Výjimečně týž den do 7,00 hodin. Pokud je dítě nemocné , nemá dle § 32 Zák. 76/1978 Sb. nárok na obědy.
Pouze první den nemoci si může oběd vyzvednout v jídelně. Ostatní obědy se musí odhlásit. Když rodič
odhlásí dítě do konce týdne, automaticky v pondělí je nahlášeno, pokud odhlášku neprodlouží.
Možnost brát obědy pro dítě i v době nemoci je pouze za cenu i množství cizího strávníka .
To samé platí o prázdninách a ředitelském volnu, pokud je provoz ve školní družině a dítě ji v tomto
období navštěvuje,
Odhlášené dítě ve škole z vyučování NENÍ automaticky odhlášeno ze stravy. Musíte ho odhlásit v jídelně.
Výjimkou jsou prázdniny, školní výlety a školy v přírodě.
CENA OBĚDA:
MŠ polodenní
28,-- Kč
1.-4. třída (7-10 let)
23,-- Kč
MŠ polodenní starší
31,-- Kč
5.-8. třída (11-14 let)
26,-- Kč
MŠ celodenní
36,-- Kč
9.třída
(15 a více let) 29,-- Kč
MŠ celodenní starší
39,-- Kč
S případnými dotazy nebo stížnostmi se obraťte na vedoucí ŠJ. Pondělí - Pátek od 7,oo hod.do 15,3o hod.
Jana Menšíková ved. ŠJ

Telefon: 582 393 112

