PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
pro školní rok 2015/2016
Příjmení
a jméno
Datum
narození

Třída

Telefon a e-mail
zákonného zástupce
Platba
(zaškrtněte)

hotově

převodem

Číslo účtu
Podpis
rodičů
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně nebo prostřednictvím
třídní učitelky v kanceláři školní jídelny p. Králové - nejpozději do středy 24. června.

Přečtěte si, prosím, pozorně následující pokyny
Jídelna využívá moderní elektronický systém pro přihlašování a výdej stravy pomocí stravovacích čipů.
Elektronický čip s devítiletou zárukou si nový strávník vyzvedne v kanceláři jídelny oproti záloze 100 Kč.
Čip lze využívat po celou dobu školní docházky, záloha bude vrácena výměnou za nepoškozený, čistý
čip.
Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.

Kategorie
I.
II.
III.

Věk
Třída
strávníků (orientačně)
7 - 10 let
1. - 4. *
11 - 14 let
5. - 8. *
15 a více
9. (8. *)

Cenové rozpětí
dané vyhláškou
17,00 - 32,50
19,00 - 34,50
20,00 - 37,00

Cena za 1 oběd
v Rudné
23,26,28,-

*/ (započítávají se děti narozené od 1. 9. školního roku do 31. 8.)
Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na školní rok, a to následovně - pokud v daném školním roce
(září - srpen) dosáhnou určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v květnu 2016 mu bude 11 let,
od září 2015 spadá do věkové skupiny II. = 11. - 14. let).
Podle § 119 školského zákona č. 561/2004 Sb. strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (např. z důvodu
nemoci, prázdnin, rekreace, ředitelského volna, celodenní návštěvy lékaře apod.), nemají nárok na
dotovaný oběd - a to ani děti, které např. v době prázdnin navštěvují školní družinu.
V případě zájmu o odebírání obědů v nepřítomnosti strávníka ve škole se hradí plná cena oběda.
Způsob platby:
1. Hotově - v kanceláři ŠJ
2. Převodem z účtu
na účet číslo: 19-388167359/0800
Nutno uvést variabilní symbol = identifikační číslo žáka (zapsáno v žákovské knížce).
Přidělené variabilní symboly zůstávají v platnosti po celou dobu docházky žáka do ZŠ Rudná.
Výše vložené částky není limitovaná, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc.
Otočte

Doporučená měsíční záloha (Ø 20 dní)

Kategorie

Měsíční splátka

I.
II.
III.

460 Kč
520 Kč
560 Kč

Pololetní splátka
září - leden
únor - červen
2 300 Kč
2 600 Kč
2 800 Kč

Roční splátka
září - červen
4 600 Kč
5 200 Kč
5 600 Kč

Termín platby v obou případech nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na příští
měsíc (v září - do 3. září).
Přeplatky za daný školní rok budou automaticky převedeny na následující školní rok. Žákům devátých
ročníků budou na základě žádosti vráceny na účet/v hotovosti/převedeny na mladšího sourozence.
Přeplatek, který si strávník nevyzvedne do konce kalendářního roku, bude převeden do rezervního
fondu ŠJ.
Obědy odhlašují zákonní zástupci žáků den předem nebo ráno (nejpozději do 7,30 hod na daný den)
- osobně, přes stránky www.strava.cz,na e-mailové adrese jídelna@zsrudna.cz nebo telefonicky
u vedoucí školní jídelny. V první den neplánované nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat do
přinesených nádob. Neodhlášené obědy propadají (zákon 561/2005 Sb.).
Upozornění:
Obědy budou automaticky objednávány do vyčerpání zaplacené částky. Jakmile stav konta bude nulový,
počítač automaticky další obědy nepřihlásí. Strávníkovi snímač u výdeje oznámí, že nemá zaplacený
oběd.
Na začátku školního roku nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se mu
automaticky objednávat obědy od druhého dne školního vyučování.
Provozní doba školní jídelny:
Kuchyň
Vedoucí školní jídelny
Telefon
E-mail

6,30 - 15,00 hod
7,00 - 15,30 hod
311 670 474
jidelna@zsrudna.cz

Jídelníček na www.zsrudna.cz a www.strava.cz

