ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠTERNBERK, příspěvková organizace, Svatoplukova 1419/7, 785 01 Šternberk, IČ:75009749

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH STRÁVNÍKŮ
Vážení rodiče,
s nástupem Vašeho dítěte do 1. třídy máte možnost využít dotovaného školního stravování poskytovaného v
průběhu školního roku.
Dodavatelem školního stravování je Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město
Šternberk.
Dovolujeme si Vám poskytnout následující informace:
I. PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášku ke stravování lze podat pouze osobně v kanceláři POKLADNY na ul. Svatoplukova 7.
Provozní doba pokladny je PO - PÁ 7:00 - 9:00 h. 11:00 - 14:30 hod. Poslední dva pracovní dny v měsíci do 16 hod.
Nové registrace na školní rok 2019/2020 je možné provést od 17. 6. 2019 do 28. 6.2019, 1. 7. - 19. 7. 2019 (9 -12
hod.) a dále od 26. 8. 2019.(7 - 14 hod.)
Při registraci je zároveň nutné zaplatit první platbu za obědy a zakoupit elektronický čip. Cena tohoto čipu je 130,Kč a má neomezenou platnost. V případě ztráty si musí žák zakoupit čip nový.
II. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO
Cena oběda je stanovena dle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce.
Kategorie:
7 - 10 let 21,- Kč
11 - 14 let 23,- Kč
15 a více 24,- Kč
Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu!
 souhlasem k inkasu u Vaší banky: (nejjednodušší způsob) platby inkasem proběhnou vždy k 20. dni v
měsíci na přesnou částku dle stravovacích dnů na měsíc následující. Nutno zřídit v bance.
 bezhotovostní platbou formou trvalého příkazu (vždy do 20. dne v měsíci na další měsíc)
 platbou v hotovosti - do konce měsíce na měsíc následující, osobně v pokladně
ČÍSLO ÚČTU: 182088540/0300, variabilní symbol: obdržíte při přihlášení a je nutné ho zadávat VŽDY!
Strávníkovi, který nebude mít stravné na další měsíc uhrazené nejpozději do posledního dne v měsíci, bude výdej
oběda automaticky zablokován a nebude se stravovat ve školní jídelně do té doby, dokud nebude stravné
uhrazeno.
III. OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY ELEKTRONICKY
www.strava.cz (lze stáhnout také mobilní aplikaci Strava.cz na Google Play)
Jídelna nabízí výběr ze dvou menu ve složení - polévka, hlavní jídlo, doplněk, nápoj.
Objednávka menu č. 1 probíhá automaticky. Jakoukoliv změnu lze provést nejpozději den předem do 12:30 hod.
IV. ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
Obědy lze odhlašovat nejpozději den předem do 12:30 hod. (elektronicky, případně telefonicky na níže
uvedeném čísle)
V době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole není možné poskytnout dotovanou stravu. Jídlo je možné odebrat do
jídlonosiče pouze PRVNÍ DEN NEMOCI a to v čase od 11 - 11:30 hod.
Zákonný zástupce má povinnost obědy vždy odhlásit!!
Kontakt: p. Lorencová, pokladní 734 261 287, lorencova@jidelna-sternberk.cz, www.jidelna-sternberk.cz
Těší se na Vás tým Školní jídelny.

