VŠE O STRAVNÉM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
1. Organizace provozu stravování
Výdej stravy ve školní jídelně:
11.40 – 14.00 hod. výdej obědů pro žáky školy
Každý žák si musí zakoupit čip, se kterým bude chodit na obědy. Čipem projede snímací zařízení a
vyzvedne si celý oběd. V případě ztráty nebo poškození čipu je strávník povinen zakoupit si nový.

2. Vyzvedávání obědů během nepřítomnosti žáka ve vyučování
a) Vyzvedávání obědů do jídlonosičů v případě nemoci dítěte je rodičům a rodinným
příslušníkům umožněno v době výdeje obědů pro cizí strávníky, tj. 11.10 – 11.40 hod.
a 13.45 – 14.00 hod.
b) Vyzvednout oběd lze jen v první den nemoci, dále je nutno obědy odhlásit nebo
odebírat za plnou cenu.
c) V případě neodhlášení obědů a neodebrání stravy po dobu nemoci musí rodiče
doplatit rozdíl mezi stravným a celkovou cenou obědů. Celková cena obědů:
děti 7 - 10 let =
50,26 Kč
11–14 let

=

52,25 Kč

15 et

=

54,85 Kč

3. Odhlašování obědů
Odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hod. telefonicky nebo na PC u prodeje a ráno
do 8.00 hod na tel. č. 773 796 900.
Odhlašování E – strava
Pro přístup na – www.estrava.cz má každý strávník přidělené přístupové heslo ve tvaru:
INICIÁLY – malé počáteční jméno + příjmení + číslo čipu.
Postup přihlašování uživatele:
1. Zadejte kód zařízení: identifikace ŠJ – 116
2. Zadejte kód uživatele: číslo čipu
3. Zadejte heslo: iniciály – malá počáteční písmena jména + příjmení + číslo čipu

4. Placení obědů
Placení obědů se provádí hotově a bankovním převodem. Platba hotově se platí poslední
dva pracovní dny v měsíci – přesná doba platby je vždy vyvěšená již týden předem na nástěnce
u prodeje a vchodových dveřích. Strávníci sledují dobu placení a platí obědy ve stanovených
termínech.
Dokupovaní obědů: pondělí, středa a pátek v 7.30 – 8.00 hod.

Platba bankou se provádí zadáním povolení k inkasu a zaplacení zálohy 600,- Kč u prodeje. Je
stahována vždy k 15. dni v měsíci (např. na září se stahuje 15. 9.).

5. Výběr jídel
3x v týdnu mají strávníci možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Lze si je vybrat na PC u
prodeje nebo nahlásit v termínech, které jsou vyvěšeny spolu s jídelníčkem na nástěnce u prodeje.
CENY STRÁVNÉHO OD LEDNA 2013
Děti 7 – 10 let
22,Děti 11 – 14 let
24,Děti 15 let
26,-

Šárka Brtusová
vedoucí školní jídelny

Mgr. MilanGengela
ředitel školy

