Stravné na základní škole 2019/2020


Vyplňte prosím za každého žáka přihlášku ke stravování (ke stažení na www.sjak.cz) – s uvedením platné
e-mailové adresy, na kterou Vám zašleme Vaše přihlašovací údaje do systému.



Každý žák si zakoupí u ekonomky školy nebo u vedoucí školní jídelny elektronický identifikátor (čip)
v podobě přívěšku na klíče, kterým se prokazuje v jídelně.



Strava se přihlašuje/odhlašuje nejpozději den předem do 12:00, a to
1.
2.



přednostně na pomocí zadání Vašich přihlašovacích údajů nebo
přes terminál umístěný na chodbě budovy 1. stupně přihlášením pomocí obdrženého čipu.

Stravné se hradí vždy předem. Je možno platit dvěma způsoby:
1. bankovním převodem: ročně, pololetně, měsíčně (srpen – květen)
č. ú.: 2600065317/2010
v. s.: přidělí ekonomka školy, tel. 485 114 557. Při přechodu z naší MŠ zůstává v. s. platný.
Variabilní symbol bude také zobrazen po přihlášení na Vašem účtu na www.strava.cz
kliknutím vpravo nahoře na „informace“.
s. s.: 99
2. v hotovosti: pouze ročně (srpen – poslední týden) nebo pololetně (srpen – poslední týden, leden)



Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazeni do kategorií dle věku, který dosahují v daném školním
roce.
1. kategorie

7–10 let

29 Kč

2. kategorie

11–14 let

31 Kč

3. kategorie

nad 15 let

33 Kč



Platí se za měsíce školního roku září až červen, nejpozději 19. dne předcházejícího měsíce. Platby tedy
probíhají v období srpen až květen. V srpnu lze provést platbu poslední týden.



Velmi doporučujeme zadání trvalého příkazu!



Pokud není dostatek finančních prostředků na účtu, nelze si objednat obědy.



Případný zůstatek na účtu bude na konci školního roku ponechán do dalšího období. Na vyžádání škola zašle
zůstatek zpět na účet odesílatele. U žáků devátého ročníku na konci školního roku nebo při přechodu na
jinou školu je zůstatek automaticky zasílán zpět.



V první den nemoci lze odebrat oběd do přinesených jídlonosičů ve výdejní době školní jídelny do 12:30. Na
další dny je nutné strávníky odhlásit.



Pokud máte více dětí na základní škole, úhradu provádějte jednou platbou pod variabilním symbolem
společným pro všechny děti. Systém si sám hlídá odčerpávání prostředků dle spotřeby každého z nich.



Pokud máte děti i v naší mateřské škole, úhradu za jejich stravné provádějte samostatnou platbou pod
stávajícím variabilním symbolem Vaší rodiny. Neudávejte však žádný specifický symbol!



V případě otázek kontaktujte prosím vedoucí stravování ZŠ p. Mocová, tel.: 485 100 159 (1. stupeň) nebo
606 901 014.
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