Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice
Školní 160, 257 91 Sedlec-Prčice, 317 834 247, http://zs.sedlec-prcice.cz

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
pro nové žáčky 1. třídy škol. rok 2019/2020
Děti navštěvující ZŠ mají nárok na oběd v době školního vyučování. Před zahájením stravování si každý
žák zakoupí čip (záloha činí 115 Kč) a tím se prokáže u výdejního okna při výdeji stravy. Při ukončení
stravování bude záloha za nepoškozený čip vrácena.
Čip lze zakoupit o prázdninách do 30.8.2019 dopoledne v kanceláři ŠJ nebo první den ve škole 2.9.2019.
Stravování pro žáky ZŠ začne v pondělí 2.9.2019.

Cena obědu pro děti 1. třídy (věk 6 – 10 let) – 22 Kč
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
- Strávník je stále přihlášen na každý den na oběd č.1. Tři dny v týdnu (út, st, čt) nabízíme
výběr z 2 jídel. Změnu lze provést přes internet, či terminál ve ŠJ den předem do 13.30h.
(Přihlašovací údaje lze vyzvednout v kanceláři ŠJ). V případě malého počtu zájemců o oběd
č.2 (méně než 20 strávníků) se bude vařit pouze oběd č.1.
- Stravu lze odhlásit den předem do 13.30 h – přes internet, telefonicky nebo terminál v ŠJ. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní
apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny. Neodhlášená strava bude
strávníkovi účtována. První den nemoci, pokud již strava nelze odhlásit, je možnost si oběd
dítěte vyzvednout do přinesených jídlonosičů v době od 10.30 do 11h. Další dny nemoci dítě
nárok na dotovaný oběd nemá! Rodič obědy odhlásí (telefonicky/ přes internet).
- Za dny neomluvené absence (když žák nebyl ve škole a oběd si neodhlásil nebo při
vyzvednutí oběda, když dítě není ve škole), hradí strávník oběd včetně mzdové i věcné režie,
tj. 61,- Kč (7-10let) / 64,-Kč (11-14let) / 67,- Kč (15 a více let).

PLATBA ZA STRAVNÉ
- stravné se platí zálohově dopředu pomocí inkasa – rodič si zřídí (ve své bance nebo přes
internetbanking) „Souhlas k inkasu“ k účtu školy č. 100003591/0800, neuvádí se žádný
variabilní symbol, nastaví se dostatečný finanční limit (doporučeno 800 Kč/ 1 dítě). Kopii
souhlasu je nutné donést/zaslat emailem do kanceláře ŠJ do 30.6.2019). Stravné bude
strženo vždy 20. dne v měsíci (jedná se o zálohu na měsíc následující).
- Pokud by inkaso nebylo provedeno, informuji rodiče emailem a platbu stravného zaplatí
bankovním převodem do konce měsíce.

-

Důležité je, aby strávník měl zaplacené stravné do
konce měsíce na měsíc následující. Pokud tomu tak
nebude, nebude mu strava vydána!

Aktuální stav přeplatků či nedoplatků je vidět po přihlášení na
www.strava.cz.

Za ŠJ Marie Havlová tel. 317 834 270 jidelna.zs@sedlecprcice.cz

