Informace ke stravnému – ŠKOLNÍ JÍDENA – MŠ/ZŠ
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Odebírání stravy ze školní jídelny je možné pouze po řádné registraci strávníka ve školní
jídelně a úhradě stravného.
Stravné se hradí inkasním příkazem na účet 287 836 488/0300, vždy měsíc předem
k 20. dni v měsíci. Nezapomínejte na variabilní symbol, který byl školní jídelnou přidělen.
Každý strávník je povinen odhlásit (přihlásit) stravu den předem do 13,00 hodin,
v ojedinělých případech při nepředpokládané události do 6,00 hodin toho dne. Přihlášky
nebo odhlášky obědů je možné učinit osobně u vedoucí školní jídelny Věry Šimkové
na tel. 731 505 026, nebo emailem jidelna@zsbavorov.cz, výjimečně u kuchařky.
U přihlášky i odhlášky je potřeba uvést celé jméno strávníka!
V případě, že nebude strava přihlášena, není možné ji odebrat.
V případě, že nebude strava odhlášena, není možné ji vykázat jako dotovanou a bude
v takovém případě účtována cena plná.
Pozn. V případě nemoci žáka se strava vydává do přinesených jídlonosičů pouze v první
den nemoci od 10,45 do 11, 00 hodin. V dalších dnech nemoci nemá dítě
na dotovaný oběd nárok. Neodhlášená strava se poté platí v plné výši dle kalkulace cen.
Neodebraná strava se likviduje se zbytky. Na dotovaný oběd nemá nárok školák v době
školních prázdnin, ředitelského volna apod., proto jsou žáci ZŠ v tuto budu automaticky
odhlášeni.

Změny plánované od 1. 9. 2021
V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. a její změnou k 14.7.2021 a v návaznosti na navýšení
cen potravin, dochází od 1. 9. 2021 k navýšení cen stravného. Změna se týká stravování dětí
v MŠ, ZŠ i cizích strávníků.
V průběhu začátku školního roku bude pro školní jídelnu zaveden systém STRAVA.CZ.
Po zavedení systému bude odhlašování/přihlašování jednotlivé stravy probíhat přes internet.
O těchto změnách Vás budeme dále informovat na webových stránkách školy v záložce školní
jídelny a prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

