Vážení rodiče,
školní stravování se řídí Vyhl. 107/2008 Sb.,
ve školní jídelně se Vaše dítě může stravovat po celý školní rok v době od 11,45 do 13,50 hod., cena
jednoho oběda pro děti od 7 do 10 let je 25,- Kč, pro děti od 10 let do 15 let je oběd za 27,- Kč, děti nad 15
let je cena 30,- Kč. Do skupin jsou děti zařazovány podle věku, který dovrší v průběhu školního roku / školní
rok je od 1. září do 31. srpna následujícího roku/.
Žáci hradí pouze hodnotu potravin, ostatní provoz jídelny je hrazen státem. Žáci mají nárok na oběd
pouze tehdy, jsou-li přítomni ve škole. Oběd musí být konzumován ve školní jídelně. První den
neplánované nepřítomnosti ve škole je považováno jako za pobyt ve škole a ostatní dny je nutné
odhlásit u vedoucí jídelny. Pokud by rodiče chtěli obědy pro děti i v době nemoci /nepřítomnosti ve
škole/ mohou si zaplatit oběd pro cizí strávníky za 52,-Kč.
K evidenci stravování jsou používány bezkontaktní čipy, které se používají po celou dobu stravování ve
školní jídelně. Záloha čipu je 120,- Kč a lze jej zakoupit u vedoucí jídelny, přestane-li se žák stravovat,
obdrží po vrácení čipu 100,- Kč /20,-Kč je na přepouzdření čipu/.

Placení obědů:
Z bezpečnostních důvodu přecházíme pouze na platby z účtů.
STRAVNÉ : Trvalý příkaz k úhradě - na trvalý příkaz je nutné uvést číslo účtu školy
23832491/0100, variabilní symbol = osobní číslo dítěte ………………….,/osobní číslo vám napíše
vedoucí jídelny při přihlášení žáka ke stravování/konstantní symbol = 0558, splatnost trvalého příkazu
mezi 15. – 20. v měsíci předcházejícímu měsíci, na které se platí stravné. Záloha na stravné je 600,- Kč.
Do zprávy pro příjemce napsat „STRAVNÉ“ a jméno dítěte / hlavně pokud se příjmení dítěte
neshoduje s příjmením rodičů/.
Pokud rodiče nemají účet:úhrada bude provedena poštovní poukázkou typu „A“ a bude vyplněna jako u
trvalého příkazu. Je také možnost složit peníze hotově na účet školy v bance. Vyúčtování přeplatků se
provádí po ukončení školního roku a přeplatek je vrácen plátci na účet. Přeplatky, kde je stravné hrazené
poštovní poukázkou, zůstávají na další rok nebo si rodiče mohou přeplatek vyzvednout osobně.
Dodržujte datum splatnosti. Oběd pro žáka je přihlášen až po ověření platby na výpise z účtu školy. Pokud
bude provedena pozdní platba, nemusí mít žák na začátku měsíce obědy.
V Y J Í M E Č N Ě lze stravné platit v hotovosti po dohodě s vedoucí jídelny.
Odhlašovat obědy můžete den předem přes internetové přihlášení do 14,00 hod. nebo do 7,00 hod. týž
den, kdy chcete oběd odhlásit / SMS zprávou na mobil */. Pokud nestihnete v této době odhlásit, je možný
odběr oběda do jídlonosičů – pouze první den nemoci, jinak oběd propadá bez náhrady. Pokud bude jídlo
požadováno do jídlonosiče tak pouze od 11,15 do 11,45 hod. nebo od 13,40 do 13,50 hod. v době výdeje
obědů pro žáky se do jídlonosičů – nevydává.
Pozn.: ceny obědů jsou současné, je možná změna podle nárůstu cen na trhu.
Přihlásit děti ke stravování /současně dostanete osobní číslo dítěte/ a zakoupit čipy můžete,
již v červnu 2018. Doporučujeme předem 1. září jsou vždy velké fronty.

Přihláškou ke stravování dáváte souhlas k tomu, aby školní jídelna zpracovávala
a evidovala osobní údaje/ žáka, strávníka/ ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů v plném znění. Souhlas poskytujete na celé období školní docházky Vašeho
dítěte/strávníka/ na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole
povinně archivuje.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi.
Dotazy ohledně stravného Vám odpovíme na mob. *603 839 548

V Mostě dne 1. 5. 2018

Věra P r u ž i n o v á
vedoucí jídelny

