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Informace o školním stravování
yáůení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o tom, že v naší školní jídelně je nainstalován ,,Systém řízeného
výdeje a objednávání stravy včetně a§istence.'.
Tento systém škola zavedla z důvodu zkvalitnění, zefektivnění a zlepšení kontroly stravování ve
školní jídelně.
Touto formou Vám tedy chceme předat informace o fungování přihlašování a odhlašování obědů ze
školního stravování.
tt Žaci použivaji pro přihlašování, odhlaš ovéni aýdej oběda stravovací ČIPY VIS. Tyto čipy stojí
115,-- KČ a ŽákŮm jsou vydávány za tuto peněžitou částku. Jedná o vratnou kauci, tzn., že po
ukončení školní docházky žáktento ěip vráti, a pokud nebude poškozen lfirma garantuje záruku na čip
9 let/, bude mu tato vratnákauce vrácena.
Pokud by došlo ke ztráté či poškození tohoto ěipu,žákmá samozřejmě možnost zakoupit si noý.
2/ OdhlaŠování obědŮ žáci provádějí na zařizeni, které je umístěno v prostorách školní jídelny.
Zde lpozorňujeme, že oběd na příslušný den lze odhlásit nejpozději do 7.00 hodin daného dne,
ďéle již není možné odhlášku uskuteěnit. Pokud žák onemocní, je samozřejmě možné odhlásit oběd i
telefonicky na ěísle 569 422 I77, ale také nejpozději do 7,00. Po této hodině již nebude možné
odhlášku na daný den učinit.
DalŠÍ moŽnost odhlášení stravy je na stránkách wwry.strava.cz a to také do 7.00 hod daného dne.
Pokud VaŠe dítě onemocní a Vy nestačíte oběd odhlásit, můžete si tento vyzvednout ve školní
jídelně od 11.00 do 11.30 hodin do vlastní přinesené nádoby. Jedná se však pouze o první den
nemoci dítěte, na další dny již musí blit obědy odhlášeny, neboť nemocné dítě nemá nárok na školní
stravování.

:l IiIttADA STRAvNÉHo SE PRovÁpÍ INKASEMZÚČTu a to
15. dne v měsíci na měsíc následující, JEN VE vÝrnruČNÝCH
PRIPADECH LZE HRADIT STRA\rNÉ SLOŽENKOU, A TO
NtrJPozoĚn 25. DEN v vrĚsícl NA ir,rĚsíc xÁsrpDuJící (např.
do 25. 9. na měsíc říjen).
4l Dále bychom Vás rodiče chtěli upozornit na to, že žákje přihlášen ke stravování až po úhradě
stravného na daný měsíc. Pokud tedy nebude mít žák včas stravné uhrazené lnapí. na měsíc září musí
být stravné uhrazeno do konce měsíce srpna./, čipový systém toto zaznamená a Vašemu dítěti nebude
vydán oběd. dokud se neprokáže" že stravné ie uhrazeno. Tento problém nenastává u těch žáků.
kteúm ie strháváno stravné z účtů. ale především u těch. kteff hradí stravné složenkami. zde se
nám daleko častěii stává. že žáci požaduií oběd. aniž bv předložili ústřižek složenkv. že maií
stravné uhrazeno. Doklad o včasném zaplacení stravného mohou rodiče naskenovat a zaslat na
mailovou adresu iidelna.sady@centrum.cz .

Prosíme Vás, rodiČe, abyste svým dětem hraditi stravné včas a atlyste je také včas přihtašovali
na daný měsíc ke stravování, abychom tak společné zamezili případným nepříjemnostem, kdy
bY VaŠemu dítěti muselo být odmítnuto lydání oběda, nebot'nemá uhrazené stravné.
KaŽdý strávník musí denně čip nosit a prokazovat se s ním u výdeje stravy.
Při stolování ve školní jídelně je žák tichý a ukázněný, dbá pokynů dohlížejících učitelů,
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vychovatelek, kuclgřek a vedoucí školní jídelny.


