Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace

_________________________________________________________________
Řád školní jídelny
Aktualizace k 1.9.2018 dle zákona 561/2004Sb.a vyhlášky 107/2005
1) Řád školní jídelny je nedílnou součástí školního řádu a zásad školního stravování. Ve školní jídelně mají právo se
stravovat žáci, zaměstnanci, a mimoškolní strávníci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.
2) Výdejna je otevřena od 11°° hod. – 14°°hod. Pokrmy pro mimoškolní strávníky se vydávají pouze v době od 11°° hod.
do 12°° hod. Pokrmy pro žáky se vydávají dle vyvěšeného rozpisu, kde je zároveň určen dozor z řad učitelů.
3) Odhlášky a přihlášky se provádějí telefonicky na čísle 352 696 914, 774 409 938 nebo na webových stránkách
www.strava.cz do 6°°hod. téhož dne. Pouze v den odhlášky je možné oběd odebrat do jídlonosiče. Za neodebranou a
včas neodhlášenou stravu nevzniká nárok na náhradu. Zdraví žáci se stravují ve školní jídelně, nemohou tedy odebírat
stravu do jídlonosičů. Pro žáky a zaměstnance se obědy do jídlonosičů vydávají výjimečně, a to pouze v první den
onemocnění, pokud se nejedná o infekční onemocnění.
4) Zrušení docházky na obědy : pouze v kanceláři školní jídelny u vedoucí stravování z důvodu vymazání strávníka
z evidence, vyrovnání přeplatků či nedoplatků za odebrané obědy.
5) Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování
- příloha č. 2 k vyhlášce 107/2005 Sb.
Kalkulace na obědy od 1.1.2018
Poplatek za oběd žáků ZŠ Kraslice, Dukelská 1122.
Žák je zařazen do cenové kategorie dle jeho narozenin ve
školním roce.

Kategorie
Děti 7-10let
Děti 11-14let
15 let a více
Cizí strávníci

Cena za oběd
25,- Kč
26,- Kč
26,- Kč
64,- Kč

6) Stravné se platí vždy předem
Formy úhrady:
1.

Trvalým příkazem nejpozději k 20. dni v měsíci na nový měsíc. Číslo účtu je 6237391/0100, variabilní symbol
je evidenční číslo strávníka. Po zapsání nového žáka nahlásí vedoucí stravování číslo var. symbolu . Měsíční
zálohová platba je pro I.st. 530,-Kč , pro II.st. 550,-Kč. Přeplatky za školní rok jsou vráceny na Vaše účty
koncem července. V červenci platbu na náš účet neposílejte, trvalý příkaz si zařiďte až od srpna do května.
Strava bude přihlašována každý měsíc automaticky během školního roku, pouze v září si musí rodič stravu
obnovit na nový školní rok.

2.

Inkasem z komerční banky. Bude Vám stržena částka na nový měsíc. Případné odhlášené obědy budou
odečteny v inkasu následujícího měsíce. Stravné bude přihlašováno každý měsíc automaticky, strháváme zálohy
od srpna do května. Na začátku školního roku se strava neobjednává automaticky, ale je nutné ji na nový
školní rok zaregistrovat přihlášením na tel. 352 696 914, 774 409 938 nebo na webových stránkách
www.strava.cz . Plátce si musí předem u své banky zařídit příkaz k inkasu na účet 6237391/0100. VS obdrží
u vedoucí stravování. Na měsíc září musí být stravné přihlášeno do 25. srpna.

7) Každý strávník je povinen :
• dodržovat řád školní jídelny
• chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
• umožnit plynulý chod výdeje obědů a včasného odchodu z jídelny
• odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu
• nosit stravovací kartu
• přídavky obědů jsou nenárokové a odvislé od průběhu výdeje obědů

Jakékoli připomínky, dotazy, výjimky je možno projednat s vedoucí stravování školní jídelny.

Informace na www.zs2kraslice.cz
vedoucí stravování
Hana Daňková v.r.

ředitel školy
Mgr. Josef Vlček v.r.

Tel.352 696 914, 774 409 938, e-mail : hana.dankova@zs2kraslice.cz, http:/ www.zs2kraslice.cz, IČO:70984841
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_________________________________________________________________
PŘIHLÁŠKA NA OBĚDY NA ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019
Jméno, příjmení žáka: ………………………………………………………………………................
Třída: ……………………………….. Datum narození : ………………………………………….
Bydliště : ………………………………………………………………………………………...............
Telefonický kontakt a e-mail na zákonné zástupce :
Telefon matka : ………………………………… Telefon otec : ………………………………………
E-mail : …………………………………………. E-mail : …………………………………………….
Dny, ve kterých žák bude chodit na obědy :
Po

Út

St Čt

Pá

- dny, ve kterých nebude chodit na obědy x škrtněte

Přihlásit stravu od 3.9.2018 ANO / NE (nebo jiné datum příchodu ) : .………………………….
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 28.8.2018 nebo zašlete e-mailem : hana.dankova@zs2kraslice.cz

Číslo Vašeho bank. účtu : ................................................................................./…………………………
Platba: SPOROŽIRO nebo TRVALÝ PŘÍKAZ - zakroužkujte vybrané
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu řádně a v daném termínu hradit poplatek za
stravování dítěte a neprodleně oznámím každou změnu, která by mohla mít vliv na úhradu.

Jméno a příjmení zákonného zástupce : …………………………………………………………………

Vyjádření stanoviska zákonného zástupce/ů ke zpracování osobních údajů : *
*pokud chcete udělit souhlas, zaškrtněte políčko před slovem souhlasím
 Souhlasím, aby škola zpracovávala můj osobní údaj – číslo bankovního účtu pro účely vedení
povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004Sb. školského zákona v platném znění a pro
účely provozu školní jídelny.
 Souhlasím, aby škola zpracovávala můj e-mail pro účely vedení povinné dokumentace školy podle
zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a pro účely provozu školní jídelny.

Datum a podpis zák. zástupce dítěte a souhlas s podmínkami : ………………………………………..

Vážení rodiče,
Tel.352 696 914, 774 409 938, e-mail : hana.dankova@zs2kraslice.cz, http:/ www.zs2kraslice.cz, IČO:70984841
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Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro
strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Pro registraci strávníků a pro
objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:
Registrace služby
1.) Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu.
Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.
Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
potvrzení objednávky
nedostatečná výše konta
neodebraná strava
měsíční přehled
Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
Objednávání stravy
2.) Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese:
www.strava.cz
Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
3.) V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
4.) Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrtďte položku Číslo zařízení. Toto
číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
5.) Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby
(viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
6.) Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované
změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky
Odeslat.
7.) Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.
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