Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o systému stravování v naší školní jídelně.
1) Systém stravování je řízen identifikačními čipy strávníka.
. Čipy jsou dodávány jako nerozbitné, takže dětem vydrží po celou školní docházku ( 1.-9.
třída) a lze je např. bez problémů přidat na klíče. Cena čipu je 133,- Kč. Čipy jsou nevratné
a jsou po zaplacení majetkem strávníka. Při ztrátě nutné okamžitě koupit nový!!!
Čipem se strávník identifikuje u vydávacího okénka při odběru každého oběda. Zároveň čip
slouží k obsluze objednávkového boxu, který je umístěn v jídelně. Přihlášením čipem
k tomuto boxu si strávník může sám odhlásit či přihlásit oběd na dva měsíce dopředu. A také
čip slouží k možnosti výběru jídel z jídelníčku školní jídelny.
Pro žáky 1.tříd se počítá samozřejmě s pomocí vychovatelek školní družiny. Obsluha je
jednoduchá, děti se jí bez obav rychle naučí.
Zde se mu také ukáže stav konta čipu a celkový přehled docházky.
Odhlášky oběda - platí stále jeden den předem do 14.00 hodin , osobně v kanceláři ŠJ,
telefonicky na čísle 416 782 259, mailem jidelna@zsterezin.cz . Oběd má strávník vždy
přihlášen ! Oběd dle své potřeby pouze odhlašuje!!! Dlouhodobé odhlášení nebo
ukončení stravování – nutné nahlásit !!!
2) Platby stravného
Obědy jsou placeny každý měsíc stejnou částkou a to pouze na účet č. 20108-1002720399/0800 u České spořitelny.
Variabilní symbol = rodné číslo dítěte / velmi důležité / !!!
7 – 10 let = 500.- Kč / měsíc - 1 oběd = 25.- Kč
11- 14 let = 550.- Kč / měsíc - 1 oběd = 27.- Kč
15 -18 let = 600.- Kč/ měsíc - 1 oběd = 29.- Kč
Vyúčtování se provádí 1x ročně ke konci školního roku. Přeplatek posíláme v červenci zpět
na účet, které je uvedené na přihlášce. Výpis stravného je možné vyzvednout na požádání ve
školní jídelně.
Měsíční částka se samozřejmě zohlední u strávníků, kteří se nestravují každý den.
- Rodiče, kteří žádný účet nemají, mohou platit složenkou, přímo na účet. Pro tyto případy je
určena složenka typu A-114, kterou obdržíte na poště.
Platit je možno z jakéhokoliv účtu, z jakékoliv banky přímo na účet
č. 20108-1002720399/0800
. trvalým nebo jednorázovým příkazem, ze své banky na účet č. 20108-1002720399/0800
- Kontrolu po celou dobu školního roku má strávník u objednávkového boxu –
prostřednictvím svého čipu nebo na internetu – htt://objednavky.jidelna.cz
Platba vždy nejpozději do 25.dne v měsíci na další měsíc. Takže př.- na říjen do 25.9. atd.
- Celý systém – objednávkový box, kancelář, vydávací okno – je propojeno a údaje jsou
aktuální. Takže, když platba za stravné nebude do 1.dne v měsíci zaplacena, systém nedovolí
vydání oběda.
Bez čipu krytého platbou nelze oběd vydat!!!
Každý strávník si musí přijít čip vyzvednout a uhradit jeho cenu, tj. 133.- Kč, zároveň
odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování.
Současně může výjimečně první platbu (na září) provést v hotovosti.
Vedoucí školní jídelny Vám bude k dispozici od 15.8.2016-26.8.2016 8-13 hod
1.9. 2016 10,30 – 14 hod, od 2.9.2016 7-14 hod
Dotazy: Michaela Křepelková, ved. ŠJ, tel. 416 782 259, mail: jidelna@zsterezin.cz

