INFORMACE O NOVÉM SYSTÉMU VE STRAVOVÁNÍ
Od 1.9.2014 přechází naše jídelna na čiporrý stravoyací systém s elektronickou evidencí
strávníků.

Pro stráÝ,níky Základní školy Plumlov bude změna spočívatv tomto:
Každý strávník si v poslednich 14 dnech prázdnin (popřípadě začátkem áří) zakoupí v kance|áři ŠjidentifikaČní Čip
v hodnotě 115,-- Kč, kteú mu platí po celou dobu školní docbázky, pokud jej neztrati nelro nepoŠkodÍ.Přiztrát§ nebo
vlastnim poškození identiíikačnihočipu je nutno zakoupit nový.Pokud strávník přestane chodit na obědy, má moŽnost
čip vnátit a obdrží zpět jeho hodnotu.Odcházející áci vrátí čip nejpozději do týdne od odchodu ze Školy. Poté jiŽ jim
částka za ěip nebude vrácena

.

V návaznosti na čipový systém, který umožní přesnou docházku strávníkŮ na obědy, bude moŽno odhlaŠovat §travu Po

internetu i mobilním telefonem. Rodiče strál.niků tak mohou kontrolovat zŮstatek álohy na stravování i odhláŠky.Stá|e
však bude možné se odhlašovat telefonicky, nebo osobně v kancel,{ři šj.Po internetu a mobilních aplikacích den předem
do 1$oo hod.Podrobnosti dostanete při přihlášení.
Při z'akoupeni čipu do§tane stnivník identifikačníčíslopřiřazené k jeho jménu a Čipu. Při příchodu na oběd u výdejniho
okénka čipem přejede přes výdejní terminál, který mu odďte přihlášený oběd, odečte příslušnou óstku ze álohY
stravného a automaticky provede záznam do počítače.Pokudnemá stráwík přihlášený olr& výdejní terminál upozorní
na nevydání stravy zvukovým signálem. V případě zapomenutí čipu strávník tuto skutďnost nahlásí při Přichodu na
oběd vedoucí šj,ta ověří nárok na stravu a lydá mu náhradní stravenku, kterou odevzdá u výdeje.

Zřuovatel Město Plumlov nezálohuje potraviny,

splatnou k 26.8.2014.Pokud budou rodiče přihlašovat
ve školníjidelně při přihlášení.

Nebude

proto školníjídelna bude vybírat zálohu na potraviny

svó děti až v září, musí složit tuto zálohu buď na uČet, nebo hotově

-li provedena úhrada v termínu, není jídelna povinna stravování poskytovat!

PLATBA STRAVNÉHO:
*

upřednostňujeme platbu trvalým příkazem na účetškoly.rri phtbě

je nutné uvádět:

č. účtuškoty 19-21384502s7l0l00

Specifrc|ý symbol

Variabilní symbol

- 32430

-sloužípro identifikaci strawého
obdrži při koupi čipu a při přihlášení,

- číslostnívníkai čipu (ie stejné )

* platba hotově

v kanceláři vedoucí šj (bude se moci vložit jakákoliv záloha na stravné-minimálně 150,--kó
Funguje jako placením kartou z účtu.Mámpeníze, mohu jít na ob&. KdyŽ nemám dobiji si Částku
v kancelriři u ved šj hotově).

* platba složenkou záloha na všechny stravovací dny na následujici měsíc v daším měsíci mínus odhlášky
z předchozího měsíce.(Platí větŠinou pro

děti v MS)

plad že pfi nemoci dítěte můžerodič odebrat ob& první den nemoci. Ostatní dny musí odhlásit, nebo má
mofuo§t odebřat oběd v hodnotě a gramáži ciziho stnívníka.
I nadále

Cena

1

obětla

ZŠ 7-10 let

21,_-

Zš 11 -14let

Kč
Kč

24,__

ZŠnad 15 |et 27,--Kč ( 9. třida)
MŠcebdenní 34,- Kč celodenní starší37,-Cizí strávníci 65,-- Kč

Důchodci
Záloha

z

l0 let
11- 14 let

7-

63,--

Kč polodenní MŠ30,-

Kč

Kč

440,-- Kč
500,-- Kč

15 a více let ( 9.tř.) 550,--Kč
MŠpobdenni 600,-- Kč
MS celodenní 740,-- Kč

Jana Menšíková - ved. šj
TeL 582 393 112 email: sipluml!ť/avolny.c+

