Informace o stravování ve školní jídelně 2017/2018
Základní škola Sezemice, okres Pardubice, Jiráskova 664, 533 04 Sezemice
Přihlašování žáků ke stavování:
Ke stravování se přijímají žáci na základě doručení vyplněné přihlášky. Přihlášku lze vyzvednout
u vedoucí ŠJ nebo stáhnout z internetových stránek školy.

Ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu, dlouhodobý pobyt mimo
školu, ... ) musí zákonný zástupce žáka nahlásit vedoucí školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování obědů:
1) přes terminál ve vestibulu školy do 17.00 h předcházejícího dne
2) přes internet do 6.00 h v den odhlašovaného oběda na www.strava.cz (přihl. data u VŠJ)
3) v nouzi a bez záruky i telefonicky 6.00 do 14.00 předcházejícího dne
Nárok na dotované jídlo je jen ve dnech školního vzdělávání (ne o prázdninách) od 11.25 do 13.45 h.
V době nemoci má žák nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutno obědy odhlásit.
Oběd může být 1. den nemoci vyzvednut do jídlonosiče od 10.30 do 11.30 v prostorách výdejny
pro cizí strávníky (vchod od tělocvičny).
Do žákovské jídelny mají přístup jen žáci a pedagogové, kteří se zde stravují.
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Placení stravného:
Úhrada stravného je prováděna bezhotovostně zálohově vždy k 20. dni v měsíci na následující měsíc.
Výše zálohy je určena stářím žáka - uvedena na webových stránkách školy.
Č. účtu 19-1201094319/0800, variabilní symbol = evidenční číslo žáka, konstantní symbol = 0379.
Kdo nemůže využít bezhotovostní platbu, může zaplatit v hotovosti každé poslední PONDĚLÍ
(od 7.15 – 14.00 h) a STŘEDU (od 7.15- 15.00 h) v měsíci na následující měsíc.
věk žáka
cena oběda
záloha předem
7 – 10
24,- Kč
480,- Kč
11 – 14
26,- Kč
520,- Kč
15 a více
27,- Kč
540,- Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
příslušného věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Vyúčtování stravného:
Vyúčtování bude provedeno k 30. 6. každého roku. Přeplatky budou vráceny na účet,
z kterého přicházely platby.
Identifikace strávníků:
Identifikace strávníků je prováděna čipem, který si strávník zakoupí v kanceláři ŠJ před zahájením
stravování. Čip je nepřenosný na jiného strávníka a je platný po celou dobu stravování ve ŠJ. Bez
platného čipu nebude oběd vydán. Pokud strávník čip zapomene, bude mu po ověření údajů vydán
náhradní doklad v kanceláři školní jídelny o přestávce po druhé vyučovací hodině. V případě ztráty je
strávník povinen zakoupit si nový čip. Cena čipu je 120,- Kč

Jídelní lístek
Jídelní lístek je umístěn na nástěnce ŠJ, na www.zssezemice.cz , na terminálu ve vestibulu školy a na
www.strava.cz. Změna v jídelním lístku je vyhrazena v závislosti na dodávce potravin, havarijní
situaci apod.
vedoucí ŠJ Hana Udržalová
hana.udrzalova@zssezemice.cz
tel.: 466 931 332

