Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice
IČ: 00581631 IZO školy: 600057569

__________________________________________________________________________________________

Školní jídelna – základní informace
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 https://www.zsmatice.cz/skola/ke-stazeni/formulare-zadosti/. Řádně
vyplněnou přihlášku odevzdáte do kanceláře školní jídelny
- osobní přihlašovací údaje do sw/aplikace „Strava.cz“ poskytne vedoucí školní jídelny v kanceláři školní jídelny.
2) Platba stravného:
- je prováděna pomocí „inkasa“ které si žadatel zřídí na svém bankovním účtu ve prospěch účtu školní jídelny
(číslo účtu: 100200501/0800).
- na přihlášce je uveden variabilní symbol („Číslo žáka“), se kterým se páruje platba,
-

variabilní symbol důležitý při kontrole plateb.

Číslo účtu školní jídelny pro souhlas s inkasem: Česká spořitelna a.s. - 100200501/0800
Stravné se platí předem, tzn. předcházející měsíc /zpravidla 15. den/. Platba musí proběhnout ve výši
předepsané jídelnou. Plná cena obědu je závislá na režijním nákladu, který činí 50,- Kč. Cena dotovaného
obědu pro žáky bez režijního nákladu:
Žáci ve věku od 7 do 10 let

36,00 Kč

Žáci ve věku od 11 do 14 let

38,00 Kč

Žáci ve věku od 15 do 18 let

39,00 Kč

2) Přihlašování a odhlašování obědů:
Odhlašování obědů je možné nejpozději den předem do 12.00 (pracovní den předem) pomocí internetové
aplikace "www.strava.cz" či mobilní aplikace "Strava.cz", případně telefonicky do kanceláře vedoucí školní
jídelny. V případě, že není oběd řádně odhlášen, je povinen strávník oběd uhradit v plné ceně včetně režijních
nákladů. Dlouhodobé odhlášení obědů se provádí vždy písemně. Strávníci zůstávají automaticky přihlášeni
při posunu do vyššího ročníku. V případě ukončení odběru obědů ze školní jídelny obdrží vedoucí školní jídelny
od zákonného zástupce či zaměstnance "Odhlášku ze stravování ve školní jídelně" (např. přestup žáka na jinou
školu) https://www.zsmatice.cz/skola/ke-stazeni/formulare-zadosti/.
4) Výběr obědů:
Výběr obědů si každý může navolit pomocí osobních přihlašovacích údajů na webové
adrese http://www.strava.cz či pomocí mobilní aplikace „Strava.cz“ (ke stažení pro Android, IOS). Výběr
obědů na následující týden je možné provést nejpozději vždy do čtvrtka do 12.00.
5) Výdej obědů:
- od 11.30 do 14.00

- od 11.15 do 12.00 (výdej do jídlonosiče).

Strávník musí denně prokázat zaplacení oběda. To se prokazuje čipem, který zakoupíte za 116,- Kč v
kanceláři vedoucí školní jídelny. Při ztrátě lze koupit čip nový. Cena čipu se může změnit v souvislosti se
změnou cen na trhu.
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