ÚHRADA STRAVNÉHO A ODHLAŠOVANÍ PRO ZŠ a MŠ ZAULIČÍ 485 ŠTRAMBERK
Úhrady stravného probíhají bezhotovostně, zálohově k 20. dni předešlého měsíce prostřednictvím
inkasa. Účet pro ZŠ a MŠ Zauličí je 0100061281/0800. /pozor MŠ Bařiny má jiné číslo účtu/. Strávník
musí mít sjednaný souhlas s inkasem u své banky bez variabilního symbolu. Pokud u strávníka v
průběhu docházky dojde ke změně čísla účtu. ze kterého je prováděna platba, nahlásí zákonný
zástupce tuto skutečnost neprodleně vedoucí ŠJ.
Neprovedené inkasní platby — pokud banka nahlásí neprovedenou inkasní platbu, budou rodiče
informováni a částku je pak nutno uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ do konce měsíce
předcházejícímu stravovacímu měsíci. Pokud tak strávník neučiní, nebude stravování umožněno,
dokud nebude částka uhrazena. Výše stravného se odvíjí od počtu stravovacích dnů v měsíci a počtu
odhlášek z předešlého účetního období. /příklad: od zálohy stravného na listopad jsou odečteny
odhlášky za září a platba proběhne k 20.říjnu/
Cena stravného v ZŠ je dle kategorií 7-10 let 27 Kč, 11-14 let 29 Kč, 15 a více let 31 Kč.
Zařazení do věkové kategorie je vždy na celý školní rok, ve kterém strávník daného věku dosáhne.
Školní rok trvá od l. září do 31. srpna.
Vyhláška č.14/2005 sb., o předškolním vzdělávání v 54 odst. 1 stanovuje, aby se dítě, je-li v době
podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy/toto se netýká žáků ZŠ/.
Režie — první den neplánované nepřítomnosti žáka /nemoc/ lze poskytnout stravu ve výši finančního
normativu dle 54 odst9 vyhlášky č.107/2005 0 školním stravování. Od druhého dne nepřítomnosti
žáka v ZŠ a MŠ je v případě neodhlášené stravy ZŠ a MŠ povinna účtovat režijní náklady dle
kalkulačního listu. (Nyní činí 30 Kč za každý den, ale částka se mění).
První den nepřítomnosti —žák má nárok na odebrání dotované stravy /cena stravného/ do jídlonosiče
v době výdeje obědů. Od druhého dne nepřítomnosti— žák nemá nárok na dotovanou stravu, rodič
musí provést odhlášku. V jiném případě je po skončení měsíce požadován doplatek režií za všechny
neodhlášené obědy.
Zároveň žádám rodiče, aby odhlášky prováděli neodkladně/z důvodu objednávek potravin/. Časový
limit odhlášek do 7.00 ráno téhož dne je ponechán pro případy náhlého onemocnění, kdy nebylo
možno tuto událost předpokládat.
Děti v MŠ mají vždy jídlo č. 1. nevolte č. 2!
V případě nabídky dvou jídel si žáci ZŠ mohou nejpozději 2 dny předem do 7:00 navolit jídlo č. 2.
jinak automaticky zůstává volba č. 1. kterou není nutno nijak potvrzovat.
Odhlášky obědů na e-strava
Na www.zsstramberk.cz kliknete na jídelníček a zadáte do tabulky kód uživatele a heslo, tyto údaje
budou přiděleny po odevzdání přihlášky. Pokud bude požadován kód zařízení, zadejte 0368. Nyní
provedete požadované změny a zadáte ODESLAT výpis provedených změn bude vygenerován a
odeslán na vámi zadaný e-mail. Odhlášky a přihlášky na daný den pouze do 7
na další dny kdykoli.
Nezapomínejte odhlašovat i v případě, že dítě v nemoci pokračuje! Strávníci ZŠ mají kód uživatele
vždy číslo čipu bez počáteční nuly, v případě ztráty a následném zakoupení nového čipu se kód mění
ale heslo zůstává beze změny. Strávníci MŠ dostanou kód přidělený u vedoucí ŠJ. Používáte-li
operační systém Apple, nebo Android, můžete si aplikaci e-strava stáhnout do mobilu.
Čip – žáci si nejpozději první den stravy zakoupí čip u vedoucí školní jídelny, tento čip je zpoplatněn
a stojí 94 Kč, prosím o donesení přesné částky. Čip žákovi zůstává i po odchodu ze školy.
Helena Salivarová, vedoucí ŠJ Štramberk 776 741 249, e-mail jidelna@zsstramberk.cz

