Stanovení záloh na obědy na školní rok 2015/2016
Od 1. 9. 2015 stanovila ředitelka školy ceny za obědy dle věkových skupin v souladu
s Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
věková skupina
cena oběda
požadovaná měsíční záloha
Hlavní činnost : (strávníci platí pouze potraviny)
3 - 6 let
20,- Kč
420,- Kč
7– 10 let
21,- Kč
450,- Kč
11 – 14 let
23,- Kč
490,- Kč
15 a více let
26,- Kč
550,- Kč (u studentů + 8,-Kč doplácí s.škola = 33,-Kč)
zaměstnanci
26,- Kč
360,- Kč (17,-Kč platí zaměstnanci + 9,-Kč příplatek
z fondu FKSP)
Doplňková činnost :
Zdravá svačinka
16,-Kč
320,-Kč (10kč nákup potravin + 6,-Kč režijní náklady)
Cizí strávníci
52,- Kč
(26,-Kč nákup potravin + 26,-Kč režijní náklady)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou daného
věku. Podle Školského zákona začíná školní rok 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního
roku.
Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování.
Stravné na měsíc se platí do 20. dne předcházejícího měsíce ( tzn. např. na měsíc září musí být zaplaceno
do 20. srpna).
Je třeba zajistit trvalý příkaz (anebo jednorázový, dle uvážení ) s výjimkou měsíce červen, červenec.
Stravné se platí pouze bezhotovostním stykem.
Strávníci platící zálohově bezhotovostním stykem - po připsání částky na účet školy jsou automaticky
přihlášeni 1. den v měsíci, pokud se sami neodhlásí.
V případě nezaplacení stravného v termínu splatnosti a vyčerpání přeplatku z minulého období, nebude
strávníkovi vydán oběd.
Číslo účtu:
1401408714/0600
Variabilní symbol:
evid.číslo dítěte – sdělí vedoucí šk. jídelny (zůstává stejné po dobu šk. docházky)
(telefon 417 639 240, e-mail : jidelna@4zsmost.cz)
Svačinky si rodiče nebo žáci sami navolí na boxu v jídelně nebo na www.strava.cz.
Každý strávník si musí zakoupit čip, bez čipu není možné se stravovat. Záloha na čip je 115,- Kč.
Do jídelny musí mít strávník své vlastní přezůvky nebo návleky.
Na školní stravování je nárok pouze při pobytu ve škole. Za odhlášení obědů v době nepřítomnosti ve škole
plně zodpovídají zákonní zástupci strávníků. Neodhlášený, neodebraný oběd bude naúčtován. Při plánované
nepřítomnosti ( anebo z jiného důvodu) je odhlášení oběda třeba provést 2 pracovní dny přede dnem výdeje,
strávníci si sami obědy odhlašují na boxu umístěném ve školní jídelně nebo na www.strava.cz
Mimořádně při náhlém onemocnění může pouze zákonný zástupce odhlásit obědy do 7.30 hod daného dne na
tel. č.417 639 240, 417 639 241 nebo nejlépe na e-mail : jidelna@4zsmost.cz.
Jídelní lístek je připraven na celý měsíc dopředu, musí se řídit výživovými normami dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. a
zásadami správné výživy. Údaje o plnění výž. norem se uchovávají nejméně po dobu jednoho kalend. roku.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v řádu školní jídelny! (viz internetové stránky školy)
Žádám rodiče prvňáčků, aby osobně předali přihlášku ke stravování (mohou již během měsíce června) vedoucí
školní jídelny a ta jim okamžitě přidělí VS, který potřebují k zadání trvalého příkazu. (tel. 417 639 240)

