Informace ze školní jídelny
V měsíci červen se vaří pouze do 25. 6. 2020, zbytek měsíce je automaticky odhlášen všem.
Poslední možnost odhlášení i přihlášení obědů je do úterý 23. 6. 2020 do 1300 h.
Záznamník již potom nebude zapnut a rovněž odhlašování obědů přes internet nebude možno.
Vrácení přeplatků za odhlášené obědy za šk. rok 2019/2020 proběhne ve dnech 25. 6. 2020
od 1100 – 1300 h a 26. 6. 2020 od 900 – 1130 h v kanceláři ŠJ.
Peníze si vyzvednou rodiče žáků (pouze u venkovního okna kanceláře ŠJ, není možný vstup do
budovy školy) nebo žáci s plnou mocí od rodičů. Týká se to pouze strávníků, kteří platí stravné
hotově, ostatním budou přeplatky vráceny na jejich účty.
Dále upozorňujeme, že stravné na září 2020 musí být zaplaceno do 18. 8. 2020. Další platby musí
proběhnout vždy do 18. v měsíci na následující měsíc, poslední platba je v květnu na červen 2021.
Dodržujte, prosím, termín plateb!!!!
Strávníci jsou od září zařazeni do věkových kategorií podle věku, který dosáhnou v průběhu daného
šk. roku (šk. rok se počítá od 1 .9. – 31.8.). Od 1. 9. 2020 dochází k navýšení cen obědů i
svačinek. Prosím, zadejte správnou částku k placení! Ceny stravného jsou uvedeny na stránkách
www.zsocov.cz pod šk. jídelnou.
Žáci 9. tříd musí odevzdat čipy! Pouze za nepoškozené čipy bude vrácena peněžitá záloha, na
pozdější vrácení nebude brán zřetel.
Rodiče žáků 9. tříd, prosím, zrušte si zadané trvalé příkazy na platby stravného!! Děkuji.

Odstřihnout------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška ke stravování ve ŠJ na šk. rok 2020 – 2021
(vyplněná přihláška musí být odevzdána zpět do kanceláře šk. jídelny)
Jméno a příjmení dítěte:
Třída, kterou žák nyní navštěvuje:
Bude odebírat obědy:
Bude odebírat svačinky:

Ano – ne
Ano – ne

V případě nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou
stravu, jídlo si mohou rodiče odnést v jídlonosiči. Další dny nemoci je nutné obědy odhlásit nebo je
možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši nákladů, tzn. cena potravin (7–10 let
26,– Kč, 11–14 let 28,– Kč a 15 a více let 30,–Kč) + provozní náklady. V případě neodhlášené a
neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku za provozní náklady z titulu
náhrady škody (podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).
Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve
škole (např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).
Vyúčtování za odhlášenou stravu se provádí vždy na konci šk. roku, tj. v červnu.
Odhlašování stravy je možné:
1. telefonicky na čísle 518 398 710, od 14:30 do 6:00 hod. je zapnutý záznamník (v den
nepřítomnosti do 6:15 hod.)
2. přes internetové stránky školy www.zsocov.cz
……………………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte

