PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU PROSTĚJOV, Dr.HORÁKA 24, PROSTĚJOV
POKYNY KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ :
V době 21.8. - 30.8.2019 je možno přihlašovat děti ke stravování v kanceláři ŠJ. Provozní doba bude zveřejněna
u vchodu do školy na začátku srpna nebo na telefonu 588 000 639 , 731 115 456. Zároveň je nutné vyzvednout si předpis
zálohy stravného a variabilní symbol. Při platbě z bank.účtu i pošt. poukázkou je nutné, aby první platba přišla na účet
ZŠ již v srpnu . Bez úhrady na září nemůže být stravník přijat ke stravování !
Přihláška ke stravování :
Rodiče dětí obdrží ve škole nebo ŠJ přihlášku ke stravování. Řádně vyplněnou, podepsanou přihlášku odevzdají
do 28.6.2019 nebo při přihlašování stravování.. Rodiče se svým podpisem zavazují plnit všechny povinnosti
vyplývající z účasti na školním stravování, placení stravného,souhlas se zpracováním osobních dat, atd.
Systém evidence strávníků :
Žáci prvních tříd a noví žáci si zakoupí v kanceláři ŠJ plastový žeton za 120,00 Kč. Žeton slouží k identifikaci při
vstupu do školy a jako strávníka při odběru oběda. Strávník se při výdeji stravy prokazuje přiložením žetonu ke čtečce.
Při ztrátě nebo zničení nutno koupit nový žeton. Vydané žetony se zpět nevykupují.

Úhrady stravného je možné provádět níže uvedenými způsoby :
Zálohově z bankovního účtu : stravné se hradí trvalým příkazem (cca 10. - 20.den v měsíci) na účet 225350968 / 0300
(ČSOB), a to v částce stanovené příslušnou věkovou kategorií. Strávníci jsou přihlášeni na následující měsíc po připsání
částky na účet ZŠ. Trvalý příkaz se sjedná v bance od srpna 2019 do května následujícího roku (variabilní symbol sdělí
v kanceláři ŠJ při přihlašování žáka ).

První záloha musí být uhrazena v měsíci srpnu do 30.8.2019 na měsíc září. Bez zaplacení zálohy nemůže
být strávník přijat ke stravování !
Výše zálohy : 7 - 10 let = 480,00 Kč

11 - 14 let = 540,00 Kč

15 let a více = 680,00 Kč

cena 1 oběda =
24,00 Kč
27,00 Kč
34,00 Kč
Zálohově jednorázovým příkazem nebo poštovní poukázkou : výše stravného se vypočítává (15.-20.den v měsíci )
dle varných dnů následujícího měsíce se zohledněním odhlášek ke dni tisku. Předpis k úhradě nebo pošt. poukázka
se předává strávníkovi prostřednictvím třídního učitele. Jde o zálohou platbu, která musí být uhrazena na účet ZŠ
nejpozději do posledního dne v měsíci , kdy byla vystavena. V případě, že nebude strava na následující měsíc uhrazena, obědy budou zablokovány až do zaplacení

První platba musí být uhrazena v měsíci srpnu do 30.8.2019 na měsíc září. Bez zaplacení platby nemůže
být strávník přijat ke stravování !
Cena za 1 oběd je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce / vyhláška č.107/2005

o školním stravování/. Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.
Odhlašování obědů :
Odhlašky obědů se přijímají den předem do 11,00 hodin telefonicky na tel. 588 000 639, mob. 731 115 456
mob. 731 115 456 nebo na www.strava.cz dva pracovní předem.
Žáci mají možnost volného výběru oběda č.1 a č.2 na www.strava .cz dva pracovní dny dopředu ( podrobnosti
budou sděleny při přihlašování dětí ke stravování). Pokud si výběr neprovedou mají automaticky oběd č.1.
Nárok na stravu ve školní jídelně mají žáci pouze ty dny, kdy jsou přítomni ve vyučování. Stravu do jídlonosiče
je možné vydat pouze první den nemoci .
Připomínky, náměty a dotazy k provozu ŠJ u vedoucí ŠJ p.Hermanové osobně, telefonicky- 588 000 640 nebo
na e-mail : hermanovah.zshor@centrum.cz
Připomínky, náměty a dotazy ke stravnému u p.Filkové osobně, telefonicky - 588 000 639, mobil 731 115 456
nebo na e-mail : jidelna.zshor@centrum.cz
telefon do ŠJ : 588 000 639

mob : 731 115 456

číslo.bank.účtu ZŠ Dr.Horáka : 225350968 / 0300

Veškeré informace o provozu jídelny - www.skoladrhoraka.cz

