POKYNY PRO NOVÉ STRÁVNÍKY
Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,
přečtěte si, prosím, tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny

1/ Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží
v kanceláři školní jídelny, nebo je k dispozici ke stažení na www.stránkách ZŠ. Na ní, kromě
základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých bude chodit pravidelně na
oběd. Nejjednodušší verze je stravovat se denně, pochopitelně existuje možnost stravovat se
jen v určité dny v týdnu.
2/ Po odevzdání přihlášky v kanceláři ŠJ bude strávník zaevidován, zakoupí si stravovací
kartu nebo čip.
Tuto kartu nebo čip nezbytně potřebuje k odebrání stravy. Tato karta a čip platí po celou dobu
školní docházky a stojí karta 35,-Kč a čip 115,- Kč.. Cena karty je závislá na ceně od
dodavatele, tudíž se může během roku změnit. Stane-li se, že je karta opotřebovaná, je
povinností každého strávníka zakoupit kartu novou, poněvadž poškozená karta může způsobit
poškození čtecího zařízení a tato oprava je nákladná a může být připsána k úhradě
strávníkovi.
3/ Pokud dojde ke ztrátě karty nebo čipu, je nutné tuto skutečnost okamžitě po zjištění
nahlásit v kanceláři ŠJ a tato karta nebo čip budou v počítači zablokovány. Strávník si musí
poté zakoupit novou kartu nebo čip. Pokud si strávník zapomene kartu /čip/ doma, vyzvedne
si v kanceláři ŠJ náhradní stravenku, kterou odevzdá paní kuchařce při výdeji oběda. Tuto
náhradní stravenku lze vydat v měsíci pouze 3x, jinak je strávník povinen zakoupit si novou
stravovací kartu. Pokud se zapomenutí karty bude opakovat více než 3x, oběd nebude vydán.

4/ Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, /období od 1. 9. – 31.
8./ ve kterém dosahují věku dle skupin, vyhláška 463/2011 Sb. Aktuální cena obědů je vždy
uvedena na internetových stránkách ZŠ a v kanceláři ŠJ.
5/ Obědy je možno platit v hotovosti nebo inkasem z účtu. Rodiče žáků, kteří se rozhodnou
hradit obědy inkasem, vyplní v přihlášce číslo svého účtu, Po zaevidování přihlášky bude
přidělen variabilní symbol. Částka za stravné je strhávána ke každému 25. dni
předchozího měsíce a řídí se počtem varných dní měsíce následujícího. Rodiče si zřídí
povolení k inkasu s minimálním limitem Kč 700,- na naše číslo účtu, které je uvedeno
v přihlášce.
Prodej obědů pro strávníky platící v hotovosti je určen vždy poslední pracovní týden před
žádaným měsícem.
6/ Strávníkům se vždy přihlašují jen školní dny /bez prázdnin či volna určeného školou/.
Přeplatky z odhlášených obědů vyúčtujeme odečtením z další platby. Na konci školního roku
/k 30.6./ bude provedeno vyúčtování stravného, přeplatky si strávníci vyzvednou v kanceláři
ŠJ. Stav svého konta si strávníci mohou kontrolovat na internetových stránkách
www.strava.cz, a to po vyplnění údajů, které jsou v přihlášce ke stravování.
Školní jídelna vaří denně 1 druh jídla.
Jídelní lístky jsou vyvěšeny ve školní jídelně s týdenním předstihem, nebo jsou přístupné na
www.stránkách ZŠ. Objednat oběd můžete i v kanceláři ŠJ.
7/ Odhlašování obědů lze provést nejméně 2 pracovní dny dopředu /výlety, návštěva lékaře atd./,
při nemoci daný den do 8.00 a to osobně v kanceláři ŠJ, emailem nebo telefonicky.
V případě nemoci dítěte je možno neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosičů, ale pouze první den
nemoci a ostatní dny je nutno obědy odhlásit /Vyhláška. č. 107/2005 Sb.,§ 4 odst.9/.
8/ Výdej obědů
žáci a zaměstnanci školy každý pracovní den od 11.30 do 14.00 hodin
9/ OD 11,30 DO 14,00 BUDE KANCELÁŘ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY UZAVŘENA. OBĚDY NA
DALŠÍ MĚSÍC MUSÍ BÝT ZAPLACENY DO 25. DNE V MĚSÍCI. POKUD NEBUDE PLATBA
PROVEDENA, DÍTĚTI NEBUDOU OBĚDY DALŠÍ MĚSÍC VYDÁNY.

V Příbrami dne 12. 5. 2016

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy

