Informace o školním stravování:
Stravování ve školním roce 2021/2022 začíná 2. 9. 2021
Přihlašování obědů: strávník může odebrat oběd ve ŠJ po vyplnění „Přihlášky ke stravování“ a
jejím odevzdání vedoucí ŠJ v kanceláři do 1. 9. 2021.
Přihláška se podává každoročně nová z důvodu aktualizace osobních údajů.
Placení obědů: úhrada stravného je možná těmito způsoby:
o Zálohově: na účet školy je každý měsíc zasílána záloha dle jednotlivých kategorií,
vyúčtování se provádí k 30. 6.. V bance je třeba zadat trvalý příkaz k úhradě, úhrada se
provede vždy k 20. dni v daném měsíci na měsíc následující. První platba při nástupu do ZŠ
za září 2020 proběhne v srpnu na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy.
o Hotově v kanceláři školy vždy k 20. dni v daném měsíci. První platba tzv. jistina se platí
předem při nástupu do ZŠ v kanceláři školy.

-

-

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním
zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou strávníci zařazeni do kategorií
podle věkových skupin, to znamená, že strávník je zařazen do příslušné kategorie podle věku, který
dovrší ve školním roce do 31. 8.
Provozní řád školní jídelny je dostupný na internetových stránkách školy www.zslipuvka.cz
Kategorie

Věková skupina

Cena oběda

Měsíční záloha

1

7 až 10 let

23

450

2

11 až 14 let

25

500

3

15 a více let

27

500

8

do 6 let

20

400

Rodiče hradí měsíčně pouze náklady na potraviny bez ostatních nákladů, a to dle věku dítěte.
První den nemoci si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče, na další dny nepřítomnosti dítěte ve
škole jste povinni stravu odhlásit! V opačném případě hradíte plnou cenu oběda tj. 58,- Kč
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím webového objednávkového systému
Strava.cz, přihlašovací údaje obdržíte e-mailem.
Pro výdej stravy je třeba používat čip, který si zakoupíte v kanceláři školy. Čip strávníci používají
po celou dobu stravování, pokud čip ztratí, musí si zakoupit nový.
Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat na 14 dní dopředu. Oběd na následující den je nutno
přihlásit, nebo odhlásit nejpozději v 14:00.
Jídelníček je vyvěšen na nástěnce u vstupu do jídelny a na webových stránkách školy pod záložkou
školní jídelny. Je vypracován vždy na dva týdny dopředu. Z provozních důvodu je možné skladbu
jídelníčku změnit. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem
vybraných potravin.

Kontakt: 516 431 537, fax: 516 431 537, mobil: 607 713 296, e-mail: kresova@zslipuvka.cz

