Základní škola Ing. M. Plesingera- Božinova Neratovice

INFORMAČNÍ LIST KE STRAVOVÁNÍ (neodevzdávat)
PROSÍM, DUKLADNĚ PŘEČÍST!!!
Vážení strávníci, vážení rodiče,
V naší školní jídelně funguje elektronický systém objednávání a výdeje stravy s využitím osobních čipů. Od 2. třídy
mají děti možnost výběru ze dvou jídel (pokud nechodí s družinou na oběd na školičku).
DNE 3. září 2018 ZAKOUPÍ rodiče prvňáčků ČIP ZA 36,- Kč v jídelně budovy pro 1. ročník (školička).
Řádně vyplněná a podepsaná přihláška ke stravování (2.papír), musí být také odevzdána 3. září při nákupu čipu.
Svým podpisem se rodiče zavazují, že budou plnit povinnosti vyplývající z účasti na školním stravování, velmi
důležité je zejména odhlašování obědů ve škole nepřítomnému dítěti a nošení čipu!
PŘI PLATBĚ STRAVNÉHO VŽDY UVÁDĚJTE SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL!!!
Pokud chcete platit stravné sourozenců dohromady na jedné složence, napište na přihlášku jméno sourozence a třídu.
STRAVNÉ NA ZÁŘÍ 2018 UHRAĎTE SLOŽENKOU DO 20. srpna 2018.

Protože 3.9.2018 budou prvňáčci ve škole krátce, obědy mají pouze prvňáčci odhlášené!!!
PLACENÍ STRAVNÉHO

VARIABILNÍ SYMBOL MÁTE NA VAŠÍ SLOŽENCE

a) poštovní poukázkou – postžirem, bezhotovostním příkazem
složenku a příkaz je nutno zaplatit tak, aby platba byla připsána na účet školy nejpozději do 28. dne měsíce na
následující měsíc. To znamená, že platbu je třeba provést okolo 20. dne v měsíci. Složenky dostávají žáci ve
třídě vždy patnáctého na další měsíc.
Odpadá tudíž povinnost strávníků předkládat ústřižky od zaplacených složenek. Dokladem o zaplacení je
pouze platba připsaná na účet školy. DBEJTE NA SPRÁVNÝ VS!!!
b) založením trvalého příkazu ve vaší bance (Pro žáky 1. tříd se jedná o částku 550,-Kč měsíčně.) na deset měsíců,
první platba 15.8. na září, poslední 15.5. na červen. Vzniklé přeplatky vracíme za 1. pololetí v únoru a za 2.
pololetí v červenci. DBEJTE NA SPRÁVNÝ VARIAB. SYMBOL!

č.ú.461432359/0800 + variabilní symbol žáka (evidenční číslo v počítači školní jídelny)
c) složení hotovosti u kterékoliv pobočky České spořitelny
na účet Základní školy – č.ú. 461432359/0800 + variabilní symbol žáka (evidenční číslo v počítači školní
jídelny, je uveden na Vaší složence) do 28. dne v měsíci
VŠICHNI STRÁVNÍCI JSOU AUTOMATICKY KAŽDÝ MĚSÍC PŘIHLÁŠENI NA OBĚDY
Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školy, má následující dny obědy odhlášeny. Oběd je
přihlášen, až když dojde platba na účet školy.
ODHLAŠOVÁNÍ obědů
Provádí se den předem na tel. čísle 315 68 20 69 od 7.00 do 14.30 hodin. Na telefonním čísle je záznamník.
V neodkladných či naléhavých případech pak přímo konkrétní den do 8.00 hodin. Obědy lze odhlašovat také na adrese
jana.svobodova@zs-mpb.cz, nebo přes internet www.strava.cz, ale pouze tehdy, víte-li o absenci dva dny předem.
Pokud rodiče prvňáků nestihnou odhlásit nemocné dítě, mohou si oběd vyzvednout do přinesených nádob v době od
11.00 do 13.00 hodin na školičce. Později, až bude dítě na hlavní budově, pouze od 11.00 do 11.30 hodin, nebo po
výdeji obědů, až ve 13.45 hodin. Toto platí POUZE první den nepřítomnosti (nemoci) dítěte. Další dny jste povinni
odhlásit, na dotované obědy nemáte nárok, nesmíte je tedy v jídelně vyzvedávat (viz § 19, Školský zákon č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §4, odst. 9 Vyhláška o školním stravování č.107/2005). V případě, že
nedojde k odhlášení obědů, musí Vám být za propadlé obědy účtována cena oběda navýšená o režijní náklady 22,- Kč,
to je celkem 46,-Kč až 50,-Kč(dle stáří strávníka) za jeden oběd!!!
Dítě musí chodit do jídelny s čipem!!! Je to povinnost!!!
Rodiče žáků, kteří ve výše uvedenou dobu nevyzvedávají oběd pro nemocné dítě, mají do jídelny vstup zakázán.
V případě hromadných odhlášek, např. výlety, školy v přírodě, je nutné strávníky odhlásit nejméně 5 pracovních dní
předem - odhlašuje třídní učitel.
Jana Svobodová – vedoucí ŠJ

Mgr. Jaroslav Kužel – ředitel školy

