Školní jídelna – informace pro rodiče







PROBOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY 8:00 – 11:30 a 12:00 – 15:30 HODIN
od 1. 9. 2017 bude možné přihlašovat a odhlašovat obědy přes internet, přihlašovací údaje
obdrží každý žák do konce letošního školního roku, v případě ztráty přihlašovacích údajů je
možné je vyzvednout v ŠJ
přihlášky a odhlášky přes internet a telefonické přihlášky a odhlášky na následující den
bude možné provádět POUZE DO 14:00 HODIN dne předcházejícího!
první den v nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti je možné vyzvednout stravu do jídlonosiče
od 1. 9. 2017 se bude zvyšovat cena za jeden oběd o 2 Kč z důvodu zdražování potravin.
Ceny obědů:
1. žáci 1. – 4. tříd
27 Kč výše zálohy 600 Kč měsíčně
2. žáci 5. – 8. tříd
29 Kč výše zálohy 650 Kč měsíčně
3. žáci 9. tříd
31 Kč výše zálohy 700 Kč měsíčně
4. cizí strávníci
72 Kč platba hotově



ŽÁCI 1. TŘÍD – během posledních 14 dní před zahájením školního roku a nejpozději do 30. 8.
je nutné přihlásit nového strávníka ke stravování u VŠJ (odevzdat vyplněnou přihlášku,
nahlásit od kdy se začne strávník stravovat, zakoupit stravovací kartu (35 Kč) nebo čip (115
Kč) a uhradit stravné (dle způsobu platby nahlásit číslo účtu)
Pro internetové přihlašování a odhlašování obědů vám budou sděleny přihlašovací údaje u
vedoucí ŠJ




první platbu je nutné uhradit každým rokem už v srpnu (před začátkem šk. roku)
strávník se musí každý rok přihlásit ke stravování (oznámit od kdy se začne stravovat, zda od
1. 9. nebo až od 10. 9. apod.)
číslo účtu školy – 78-4234640287/0100



Způsoby úhrady stravného:
a) Trvalý příkaz k úhradě
 uveďte variabilní symbol = evidenční číslo strávníka
 do poznámky – stravné, obědy, jídelna
 platba předem
b) Souhlas k inkasu
 uveďte variabilní symbol = evidenční číslo strávníka
 tyto platby se provádějí pomocí platebního media
 číslo sběrného účtu: 0100006901
 platba zpětně
c) Platba hotově
 platba předem – každý měsíc během posledního týdne v měsíci, možné i
dříve
Bližší informace na tel: 739 622 868 – VŠJ Bc. Nikola Pšeničková

