INFORMACE PRO RODIČE
ŠKOLNÍ JÍDELNA – školní rok 2021/2022 – platnost od 1. 5. 2022
Vážení rodiče, chceme vám sdělit několik informací pro zkvalitnění našich služeb.
Přihláška ke stravování:
V září obdržíte Přihlášku ke stravování. Tuto přihlášku, prosím, vyplňte, podepište a odevzdejte třídnímu
učiteli, který hromadně přihlášky odevzdá vedoucí školní jídelny.
Jste povinni se seznámit s „Provozním řádem školní jídelny“, kde jsou pokyny k chodu jídelny.
Je pro vás důležité tyto informace znát.
„Provozní řád školní jídelny“ je umístěn na webových stránkách školy a je součástí Školního řádu.
Stravovací karty a čipy:
Každý strávník je povinen zakoupit si stravovací kartu nebo čip.
Prostřednictvím čipu si dítě nebo rodič může zvolit oběd č. 1 nebo 2, příp. odhlásit dítě z odebrání obědu.
Stravovací čip si zakoupíte u administrativního okénka vedoucí školní zpravidla v době vydávání obědů.
Zakoupený čip se nevrací, stáváte se majiteli tohoto čipu.
Stravovací čip je platný po dobu školní docházky dítěte.
Stravovací čip

140,- Kč

Cena obědů ve školním roce 2021/2022 – platné od 1. 5. 2022:
označení

věk dítěte

cena za 1 oběd

měsíční záloha na
měsíce květen a červen
2022

ZŠ 1

7–10 let

31,- Kč

680,- Kč

ZŠ 2

11–14 let

33,- Kč

730,- Kč

ZŠ 3

od 15 let

37,- Kč

820,- Kč

ZŠ 1 – Diety

7–10 let

34,- Kč

750,- Kč

ZŠ 2 – Diety

11–14 let

36,- Kč

790,- Kč

ZŠ 3 – Diety

od 15 let

40,- Kč

880,- Kč

V závislosti na ceně potravin se cena obědů může v průběhu roku měnit.
Způsob platby záloh na odebírání obědů:
Dbejte, prosím, na to, aby Vaše platba byla připsána na náš účet včas a Vaše dítě mělo oběd od 1. dne
následujícího měsíce.
Složenkou

Složenkou plaťte nejpozději do 10 dnů před začátkem měsíce.
Pak je zaručeno, že platba bude včas připsána na účet. Složenku
si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny.

Bankovním trvalým příkazem

Trvalý příkaz musí být zadán tak, aby platba byla připsána na náš
účet do 20. dne předchozího měsíce. Trvalý příkaz je vhodné
zadat na období od srpna do května.

Bankovním příkazem jednorázovým

Hotově

Lze zaplatit i vyšší zálohu než je požadovaná minimální měsíční
záloha. Vedoucí školní jídelny v tomto případě sdělí rodičům na
vyžádání blížící se dobu vyčerpání zálohy a nutnost zaplacení
další zálohy.
Platba tímto způsobem je možná pouze koncem srpna v době,
která bude zveřejněna na webu školy, u administrativního okénka
vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů:
Rodič je povinen odhlásit své dítě z obědů v případě, že je dítě nemocné nebo omluvené ze školní výuky,
od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole.
1. den nemoci dítěte je možno si oběd vyzvednout s kartou nebo čipem u výdejního okénka (pouze do
čistých jídlonosičů nebo plastových misek, sklo nelze používat) a při té příležitosti také odhlásit obědy na
další dny.
Je možno si vyzvedávat obědy i následující dny, avšak je nutno tuto službu nahlásit vedoucí školní
jídelny a doplatit rozdíl ceny oběda dítěte jako cizí strávník (cena činí 90,- Kč).
Pokud se tak nestane, je oběd zaúčtován zpětně za plnou cenu jako cizímu strávníkovi, proto dbejte na
odhlášky obědů.
Komunikace se školní jídelnou:
Telefonní záznamník
e-mail

Internet
www.strava.cz

tel.: 547 381 021
Odhlášku vedoucí školní jídelny provede, ale rodičům nevolá zpět.
E-mail: legindiova@zspavlovska.cz
Tuto službu lze využít pro odhlašování obědů nebo jiné informace, které
chtějí rodiče vědět. Vedoucí školní jídelny vždy odpoví a rodič má jistotu,
že odhláška či změna oběda byla provedena.
Od září 2015 máme novou službu pro rodiče a děti „OBJEDNÁVÁNÍ A
ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET“. Tato služba bude
přístupná na internetové adrese www.strava.cz
Přihlašovací údaje pro jednotlivé strávníky Vám budou sděleny na
požádání u vedoucí školní kuchyně.
V systému si můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou vám systém
může zasílat tyto zprávy: potvrzení o odhlášce oběda, potvrzení o změně
oběda, výše konta vašeho dítěte, sledovat zda vaše dítě bylo či nebylo na
obědě.

Další důležité informace:
Prosím kontrolujte dětem před odchodem do školy, zda mají nachystán stravovací čip.
Bohužel v poslední době je patrný nárůst žáků, kteří je velmi často zapomínají doma, u babiček nebo
ve střídavé péči u druhého rodiče. Zdržují tím paní vychovatelky ve školní družině a v jídelně mají
tyto děti problém s vydáním oběda.
Starší děti, které již nenavštěvují školní družinu, tento problém mají častěji, prosím, kontrolujte
žákovské knížky, jsou v nich zapsány dny, kdy děti neměly u sebe stravovací čip a prosím o domluvu.
Moc děkuji.
Pokud děti místo vyučování navštíví kino, muzeum nebo mají sportovní aktivity mimo budovu školy
a vrací se na oběd, často nemají s sebou stravovací čip. Prosím, připomeňte svým dětem, že přezůvky
a čip si musí nosit, i když do školy jdou jen na oběd. Děkuji.

Děkuji Vám předem za skvělou spolupráci, a pokud se neuvidíme osobně, tak přeji Vám i Vašim
dětem do školního roku 2021/2022 mnoho zdraví, štěstí a studijních úspěchů.

Legindiová Michaela – vedoucí Školní jídelny

