INFORMACE PRO STRÁVNÍKY – UKONČENÍ A PŘIHLÁŠENÍ STRAVNÉHO

PROSÍM VŠECHNY STRÁVNÍKY NAŠÍ JÍDELNY, ABY V PRŮBĚHU PRVNÍHO
TÝDNE V ZÁŘÍ DONESLI PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ.
1) Ukončení stravného v červnu 2020 pro děti, které opouští školu.
Všem strávníkům budou v měsíci červenci vráceny přeplatky stravného, prosím ověřit platnost čísla
účtu, aby bylo možné přeplatek vrátit. A prosím o pozastavení trvalého příkazu za platby stravného
během letních prázdnin.
Ukončení stravování v červnu 2020 – písemné ukončení stravného vyplnit, podepsat zákonným
zástupcem a odevzdat s čipem vedoucí školní jídelny ve dnech:
Pondělí
15.6.2020
v době od 15.00 do 18.00 hodin
Úterý
16.6.2020
v době od 8 do 9 hodin
Středa
17.6.2020
v době od 14 do 16 hodin
Po termínu nebude akceptováno.
2) Nový strávník od září 2020
Žáci nastupující od září a žáci 1. tříd – vyplnit přihlášku ke stravování + zakoupit čip ve dnech:
Pondělí
Úterý
Středa

15.6.2020
16.6.2020
17.6.2020

v době od 15.00 do 18.00 hodin
v době od 8 do 9 hodin
v době od 14 do 16 hodin

Zákonný zástupce, strávník, odevzdá vyplněnou přihlášku + uhradí záloha na čip ve výši 150,- Kč.
Nezapomeňte uvést, kdy bude započato stravování. Od tohoto dne bude strávník automaticky
přihlášen a stravu si bude pouze odhlašovat.
Při odevzdání přihlášky ke stravování vedoucí jídelny nahlásí variabilní symbol, pod kterým bude
zasílána platba stravného. Zákonný zástupce zařídí trvalý příkaz. Platba se hradí měsíc předem. Kdo
nestihne odevzdat přihlášku ke stravování v červnu, může využít poslední termíny od pondělí do
středy 24.-26.8. 2020 v době od 9 do 13 hodin.
Přihlášení do Strava.cz : Jídelna 1648
Uživatel: jméno.příjmení ( bez diakritiky )
Heslo: Variabilní symbol

Doporučuji odevzdat přihlášku v červnu, budete mít čas na zřízení trvalého příkazu, vyhnete se tak
dlouhému čekání. Platba na září musí být uhrazena do 25.8.2020.
V případě nepřihlášení a neuhrazení stravného včas, nebude strávníkovi oběd v září vydán.
Podrobnosti najdete v provozním řádu školní jídelny na webových stránkách školy.
V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny.
Kontakt: vedouci-sj@fzschodovicka.cz
Tel: 281 925 992, 723 830 843
ÚHRADA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:
Žáci 7 – 10 let - oběd 30,- Kč, měsíčně 630,- Kč
Žáci 11 – 14 let - oběd 32,- Kč, měsíčně 672,- Kč
Žáci 15 a výše + dospělí - oběd 34,- Kč, měsíčně 714,- Kč

