STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OSLAVANY
Důležité informace z oblasti školního stravování:
 Ke stravování přihlašují rodiče své děti na základě přihlášky ke stravování, kterou
si rodiče vyzvednou u vedoucí školní jídelny.
 Stravné se platí předem na další měsíc, tzn., že k 1. v daném měsíci musí být
již stravné uhrazeno. Doporučujeme přednostně využít systém bezhotovostní
platby převodem na účet. V případě platby v hotovosti lze zaplatit u vedoucí školní
jídelny, a to každou středu od 7:00 do 15:00 hodin, poslední středu v měsíci od
7:00 do 16:00 hodin.
 Platba za stravování se provádí bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo
19-2023383349/0800. Variabilní symbol Vám přidělí vedoucí školní jídelny,
konstantní symbol je 0308. Lze tedy takto zaplatit zálohově i na delší období s tím,
že na konci školního roku bude k 30. 6. provedeno vyúčtování a případné
přeplatky Vám budou vráceny zpět. Můžete rovněž telefonicky předem zjistit
u vedoucí školní jídelny přesnou částku na další měsíc a tuto poté bezhotovostně
uhradit.
 Pokud nebude stravné včas uhrazeno, nemůže dítě oběd odebrat!
 Pro odběr oběda používá dítě elektronický čip, pokud ale čip opakovaně
zapomíná, není možné zajistit vydání stravy. Ztrátu čipu je vhodné nahlásit co
nejdříve vedoucí školní jídelny, která dítěti vydá za poplatek čip nový.
 Odhlásit ze stravování je možné nejpozději den předem přímo ve školní jídelně
na terminálu nebo telefonicky na čísle 546 425 133.
 Dítě má nárok na stravování pouze ve dnech, kdy je ve škole, v případě
nepřítomnosti dítěte ve škole lze odebrat stravu i do jídlonosiče, a to pouze v první
den nepřítomnosti dítěte.
 Ceny stravování pro jednotlivé kategorie platné od 1. 1. 2013:
kategorie
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ

věk
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let

strava
oběd
oběd
oběd

cena
24 Kč
27 Kč
30 Kč

 Bližší informace lze získat osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní
Krontorádové,  546 425 133.

