INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
A POKYNY K PLACENÍ STRAVNÉHO


Úhrada stravného se provádí:
1.
inkasem z Vašeho účtu na sběrný účet České spořitelny číslo 100146461/0800
- je nutné v bance zřídit souhlas s inkasem
- inkasní platby jsou splatné vždy k 20. dni předchozího měsíce
- první inkaso bude provedeno 20.8.2017
2.
-

zálohově na účet základní školy číslo 1141799359/0800
je nutné si v bance zřídit trvalý příkaz k placení stravného na 10 měsíců
školního roku, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, splatnost do 20. dne
předchozího měsíce (první platba do 20.8.2017, poslední platba do 20.5.2017)
záloha u dětí na I. stupni
450,- Kč měsíčně
záloha u dětí na II. stupni
500,- Kč měsíčně

hotově – pouze výjimečně (ti, kteří nevlastní žádný účet)
stravné se platí v kanceláři ŠJ 1. – 20. den předchozího měsíce
pokladní hodiny:
715– 800hod.
1200– 1300hod.
Nebo na základě předchozí domluvy i v jiný čas
Vyúčtování stravného na konci školného rok
a) zůstatek peněz na kontě strávníka do výše 200 Kč,- bude převeden do
následujícího školního roku
b) zůstatek vyšší než 200,- Kč a při ukončení stravování bude poukázán na účet
strávníka či vrácen v hotovosti do konce měsíce června.
Pokud žák nebude mít stravné uhrazeno do konce měsíce nebude na začátku
následujícího měsíce ke stravování přihlášen dokud dlužnou částku neuhradí.
CENA OBĚDŮ = finanční normativ na nákup potravin:
dietní stravování
strávníci ve věku do 10 let.
22,- Kč
24,-Kč
strávníci ve věku 11-14 let
24,- Kč
26,-Kč
strávníci ve věku 15 a více let
25,- Kč
27,-Kč
3.
-









Dietní stravování je poskytováno na základě lékařské zprávy strávníka.

Nárok na odebírání dotované stravy-dle zákona č. 561/2004 Sb. má žák nárok na
odebírání stravy za úplatu ve výši finančního normativu pouze v případě přítomnosti
ve škole a v prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. V ostatní dny na
stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny odebírat. Pokud strávník
(zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto jídlo připravuje,
měl by uhradit poplatek ve výši nejen finančního normativu na potraviny, ale
v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem.
 Odhlášení obědů:
1. pomocí internetu (www.strava.cz) nejpozději do 8:00 hod
2. e-mailem nejpozději do 8:00 hod (skoljide@mesto-hm.cz)
3. telefonicky od 7:00 hod do 8:00 hod (tel:469 687 440)
4. prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky, ostatní školní akce si
každý odhlásí sám





Volba obědů je možná obvykle ze dvou pokrmů:
1. V prostoru jídelny pomocí objednávacího boxu.
2. Přes internet na stránce www.strava.cz. Je třeba si u vedoucí ŠJ vyzvednout kód
strávníka a heslo pro přihlášení. Kód jídelny je 5260.
Výdej obědů: od 11:00 do 13:30 hod
- Při výdeji obědu se každý strávník musí prokázat stravovací kartou (30,-Kč) či
čipem (115,-Kč), které zakoupí v kanceláři ŠJ.
- Karty i čipy platí po celou dobu školní docházky.



Pokud by se žák nebo rodiče rozhodli ukončit stravování, musí o této skutečnosti
informovat ved. ŠJ, nejlépe písemně.



Kontakt - vedoucí ŠJ Ing. Adéla Holubová:
tel.: 469 687 440
e-mail: jidelna@zshm.cz

