Vážení rodiče a strávníci.

Podle vyhlášky o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních
limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin
jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku. Školní rok
začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Cena oběda pro děti s dotací
je od 1.5 2020 stanovena v této výši:
Děti 7 – 10 let = 22,- Kč,

11 – 14 let = 24,- Kč,

15 a více let = 29,- Kč.

Cizí strávníci: odběr do jídlonosiče – 63,- Kč
při konzumaci v jídelně – 61,- Kč

Platby za obědy se účtují vždy k 15. kalendářnímu dni měsíce, jako záloha na následující
měsíc. V případě neuhrazení zálohové platby do konce kalendářního měsíce, v němž byla
záloha na další měsíc spočítaná, bude strávník vyřazen ze stravování a od 1. dne nového
měsíce bude bez stravy!!
 Dítě se může stravovat pondělí – pátek, nebo jenom ve vybraných dnech. Stejně tak i
cizí strávníci.
 Ve dnech úterý až pátek jsou nabízeny 2 druhy hlavních chodů. Mimořádně může být
v nabídce pouze 1 druh jídla z provozních důvodů a v době prázdnin.
 Všichni strávníci mají automaticky přihlášeno jídlo č. 1. Pokud strávníkovi z nějakého
důvodu toto jídlo nevyhovuje, má možnost si toto jídlo změnit na č. 2.
 Jídlo č. 2 se nevaří v případě, že objednaný počet nepřekročí 30 porcí.
 Změna se může provádět pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek
www.strava.cz (jiným způsobem nelze!!!) Oprávnění ke vstupu na tyto stránky
získáte na základě žádosti u vedoucího školní stravovny.
 Výběr jídla č. 2 musíte ve svém účtu strávníka na www.strava.cz vyznačit nejpozději
2 pracovní dny předem do 13:00 hodin. (stejně tak i zrušení jídla č. 2).
 Odhlašování + přihlašování obědů č. 1 zůstává beze změn. To znamená 1 pracovní
den předem do 13:00 hodin.
 Odhlašuje se prostřednictvím stránek www.strava.cz (ve svém účtu), mailem na
adrese stravovna@zsbechyne.cz, telefonicky (minimálně!! – nemusíte se dovolat –
nelze zajistit trvalou přítomnost pracovníka u telefonu) na 381 213 144 (nelze zasílat
SMS), nebo písemně do poštovní schránky, umístěné na okenních mřížích kanceláře
jídelny. Vždy dodržet čas do 13:00 hodin.
 Obědy odebíráte prostřednictvím vašeho bezkontaktního kontrolního čipu, který jste
si zakoupili při přihlášení ke stravování v naší jídelně.

 Po přiložení kontrolního čipu k čtečce jsou kuchařky informovány, jaký druh jídla má
strávník objednán. Proto důrazně upozorňuji na nutnost nošení kontrolního čipu.
 Doba výdeje jídla do jídlonosičů a pro cizí strávníky je stanovena na dobu, kdy se
nestravují žáci a zaměstnanci školy (časy jsou uvedeny na informační tabuli
v jídelně). Nařízeno Vyhláškou č. 107/2005 Sb. A je povinné tyto časy dodržovat!!!
 V období nemoci má první den dítě nárok na oběd s dotací státu (jídlo se odebírá
do jídlonosičů v nové škole od 11:10 – 11:30 hod. a ve výdejně ZŠ F. Křižíka od 11:20
– 11:40 hod.)
 Na další dny nemoci musí rodiče dítě odhlásit ze stravování, nebo mohou odebírat
jídlo, ale za plnou cenu (bez dotace) tj. 56,- Kč (děti 7 – 10 let), 59,- Kč (děti 11 – 14
let), 63,- Kč (děti 15 a více let). Za cenu 63,- Kč je možné obědy pro děti odebírat i
v době prázdnin.
 O odhlášená jídla a jídla odebraná za plnou cenu, bude upravena zálohová platba
v následujícím měsíci.
 Konečné vyúčtování přeplatků a nedoplatků (u žáků a zaměstnanců školy) se
provádí pravidelně jedenkrát ročně v měsíci červenci.
 První záloha na září se účtuje již 15. srpna!!!
S první zálohou bude také zúčtována částka 115,- Kč (která je nevratná) za elektronický
kontrolní čip, který žák obdrží hned v září a bude ho používat po celou dobu stravování. Za
funkčnost čipu ručíme po celou dobu docházky tj. 9 let, s tím, že po ukončení nebo zrušení
docházky čipy zpět nevykupujeme!!! Při ztrátě nebo úmyslném poškození čipu si strávník
musí zakoupit čip nový.
Závěrem chci zdůraznit, že veškeré změny u Vašeho dítěte je nutné nahlásit v kanceláři školní
jídelny osobně nebo písemně (změna příjmení, adresy bydliště, přechod z jedné školy na
druhou, odchod na víceleté gymnázium, nemoc nebo pobyt v léčebném sanatoriu,
ukončení nebo přerušení stravování, odchod ze školy z jiné třídy než deváté, opakování
třídy, změna čísla účtu v peněžním ústavu a podobně).
Pokud budete potřebovat jakékoliv jiné informace, získáte je v kanceláři školní jídelny.

