POKYNY KE STRAVOVÁNÍ
Provozní doba kanceláře stravovací referentky je od 25. 8. do 1.9. 2017 v době od 8:30-14:00
(polední přestávka 12:00-12:30),
Středa 30.8. od 8:30- 16:30 s polední přestávkou
Školní jídelna Laštůvkova 77 je samostatný právní subjekt.
Rozhodli jsme se Vám poskytnout nejdůležitější informace ke stravování. Na podrobnější dotazy Vám odpoví referentka stravování paní
Mattová Soňa na čísle 546 215 169, mobil 739 771 985 nebo email sjlastuvkova@centrum.cz.
1. Strávník je povinen si zakoupit čip za 60,- Kč, který je nevratný. Ke stravování je nutno se přihlásit, alespoň 1 den před
začátkem
stravování, aby Vaše dítě dostalo následující den oběd.
2. Přihlašování obědů si může strávník zajistit vždy na konci měsíce a to ve dnech, které jsou k tomu určeny. Z různých důvodů, lze nahlásit i
během měsíce den dopředu.
3. Toto přihlášení se týká všech strávníků,hlavně upozorňujeme strávníky platící z běžných účtů ,kteří tuto povinnost zanedbávají.
4. Strávník, který se nenahlásí ke stravování (s výjimkou podepsané plné moci souhlasu rodičů k aktivaci), nemá aktivovaný čip a tudíž není
přihlášený k odběru stravy, peníze mu v plné výši zůstávají v jeho záznamech.
5. Platby lze provádět převodem z účtu, nebo hotově (poslední 2 dny v měsíci v kanceláři str. referentky).
6. Pro rodiče platící z účtu jsme připravili plnou moc o souhlasu, aby byl Váš syn /dcera/ automaticky nahlášen od prvního dne v měsíci.
Tento formulář si můžete vyzvednout u referentky stravování.
7. Odhlašování obědů je nutné vždy 1 den dopředu a to od 8 .00 do 13.00, oběd č. 2 o dva dny dopředu, každý stravovací den a to buď
osobně, telefonicky, vzkazem na záznamník, zprávou SMS na mobil, internetem na www.strava.cz , email sjlastuvkova@centrum.cz
8. Objednávat a odhlašovat obědy lze přes internet! Zájemci si musí vyřídit přihlašovací údaje u referentky stravování.
9. V případě nemoci (první den nemoci),si neodhlášený oběd můžete vyzvednout do jídlonosičů od 11.30 do 12.00 hod. Odebraný oběd do
jídlonosičů další dny v době nemoci se zvyšuje o provozní náklady tj. o 26,-Kč
10. Za neodebraný nebo včas neodhlášený oběd se finanční náhrada neposkytuje
11. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.
12. Školní jídelna od října 2015 vaří pouze bezlepkovou a bezmléčnou dietu (navýšená cena obědu o 2,- Kč). Je nutné vždy na daný školní
roknové potvrzení lékaře.
Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.
Cena 1 oběda pro strávníka 7 - 10 let
24,- Kč
11 - 14 let
26,- Kč
15 a více
28,- Kč
Roupcová Ema
ředitelka školní jídelny

Školní jídelna Laštůvkova 77, 63500 Brno - Bystrc
Tel.č.: 546 215 169,mobil: 739 771 985, bank. spojení: 42732621/0100
ZÁPISNÍ LÍSTEK KE STRAVOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
Jméno,příjmení žáka: _______________________________Třída: __________
Datum nar.:__________Bydliště: _________________________PSČ________
Státní příslušnost: ___________ Tel.č. odpověd. zástupce: _________________
E-mail:__________________________________________________________
Úhrada stravného: ( zakroužkujte písmeno u správného výrazu)
a) Bankovní účet plátce _______________________ kód banky: ______
b) Hotovostní platba v kanceláři školní jídelny
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny, zveřejněný na
vývěskách ŠJ. Dále souhlasím, že uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2,vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace
a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum: ____________

______________________________
Podpis rodičů, nebo zákon.zástupce

