Informace – školní jídelna
1) Přihláška ke stravování
V kanceláři školní jídelny obdržíte přihlášku ke stravování, taktéž je přihláška ke stravování ke
stažení na webových stránkách školy v sekci „KE STAŽENÍ“. Řádně vyplněnou přihlášku
odevzdáte do kanceláře školní jídelny (nejlépe doloženou fotokopií se založeným souhlasem
s inkasem).

2) Platba stravného:
- je nutné založit ve Vaší bance souhlas s inkasem.
Na přihlášce je uveden variabilní symbol Vašeho dítěte (Číslo žáka), se kterým se spáruje
platba s příslušným žákem. Tento symbol je důležitý při kontrole plateb. V případě platby
inkasem není nutné variabilní symbol uvádět v bance.
Číslo účtu pro souhlas s inkasem:

ČS – souhlas s inkasem na č.ú. 100200501/0800

Stravné se platí předem, tzn. předcházející měsíc /zpravidla 15. den/. Platba musí
proběhnout ve výši předepsané jídelnou.
Cena dotovaného oběda pro žáky:
Žáci ve věku od 7 do 10 let
Žáci ve věku od 11 do 14 let
Žáci ve věku od 15 do 18 let

25,00 Kč
27,00 Kč
28,00 Kč

3) Přihlašování a odhlašování obědů:
a) odhlášení z důvodu krátké nepřítomnosti (např. nemoc dítěte) nejpozději den předem
(dnem předem se rozumí den vyučování) do 12,00 hodin:
1. telefonicky na tel. čísle 386 116 910. V případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny
odhlášení proběhne pomocí záznamníku na stejném tel. čísle.
2. přes internet – v kanceláři školní jídelny obdržíte přihlašovací jméno a heslo. Na webových
stránkách školy je odkaz na internetovou volbu stravy včetně podrobného návodu /sekce
školní jídelna/.
Obědy na prázdniny a státní svátky jsou vždy automaticky odhlášeny. Od září opět
automaticky přihlášeny (není nutné rušit souhlas s inkasem).
b) odhlášení trvalé (např. 1 měsíc) – odhlášení dítěte proběhne vždy písemně s podpisem
zákonného zástupce, minimálně však den předem.
c) volba stravy /ze dvou jídel/ - vždy do čtvrtka do 12,00 hodin předešlého týdne buďto
pomocí výběrového boxu /v chodbě před jídelnou/ nebo pomocí internetu.

4) Výdej oběda:
v době od 11,30 do 14,00 hodin
Dítě musí denně prokázat zaplacení oběda. Prokazuje se čipem, který zakoupíte za 117,00 Kč
(cena se může změnit v souvislosti se změnou cen na trhu) v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Při ztrátě lze koupit čip nový.

