Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Informace pro stávající strávníky
ŠKOLNÍ JÍDELNA – školní rok 2018/2019
Přihláška ke stravování:
Přihlášku nevyplňujete.
Potvrdíte vedoucí školní jídelny, že se vaše dítě se bude stravovat ve školní jídelně na e-mail: gastro@zsbos9.cz .
Co bude e-mail obsahovat: jméno a příjmení strávníka; ročník, který od září bude navštěvovat; jak budete platit; pokud nemáte
přihlašovací údaje do portálu www.strava.cz , nebo jste jej zapomněli, taktéž mi to prosím napište. Vedoucí Vám odpoví a
zpřístupní účet na portále strava.
E-meily prosím předávejte po 20. srpnu 2018.
Jste povinni se seznámit s „Vnitřním řádem školní jídelny“, kde jsou pokyny k chodu školní jídelny. Je pro Vás důležité tyto
informace znát. „Vnitřní řád školní jídelny“ je umístěn na webových stránkách školy a je vyvěšen v jídelně.
Důležité: SAMI PŘIHLAŠUJETE DĚTI KE STRAVOVÁNÍ, VEDOUCÍ NEBUDE ZASAHOVAT A SAMA PŘIHLAŠOVAT STRÁVNÍKY, JE TEDY
NUTNÉ MÍT KLADNÝ ZÚSTATEK NA KONTĚ, ABY VÁS SYSTÉM PUSTIL.
Cena stravného ve školním roce 2017/2018:
kategorie strávníků/ věk dítěte – cena v Kč
kategorie 2
11 – 14 let
oběd/1 den
25
28
svačina/ 1 den
15
18
měsíční záloha obědy
480/510
540/570
měsíční záloha obědy+svačiny
770/800
890/920
V závislosti na ceně potravin se cena oběda může v průběhu roku měnit.
kategorie 1
7 – 10 let

kategorie 3
od 15 let
31
20
600/635
980/1025

Způsob platby záloh na odebírání obědů:
Dbejte, prosím, na to, aby Vaše platba byla připsána na náš účet včas a Vaše dítě mělo oběd. Pět pracovních dnů trvá zapsání
platby na Váš účet od zadání příkazu ve Vaší bance.
Trvalý příkaz v bance
Trvalý příkaz musí být zadán tak, aby platba byla připsána na náš účet do 20. dne v předchozím
měsíci.
Trvalý příkaz je vhodné zadat na období od srpna do května. Pro trvalý příkaz je nutné znát
variabilní symbol = číslo strávníka. VS je neměnný a platný po celou dobu stravování.
Jednorázový příkaz v bance
Lze platit i vyšší zálohu než je požadovaná minimální měsíční záloha. Částky pro každý měsíc jsou
od začátku školního roku vyvěšeny na webu základní školy v sekci školní jídelna. Úhradu
stravného proveďte tak, aby platba ve prospěch účtu školní jídelny byla připsána 20. dne
v předchozím měsíci. Zůstatek výše záloh je vidět na portálu strava.
Pro jednorázový příkaz je nutné znát variabilní symbol – číslo strávníka. VS je neměnný a platný
po celou dobu stravování.
Souhlas s inkasem v bance
Ve své bance musí strávník zadat souhlas s inkasem pro účet školní jídelny a nastavit limit
minimálně dle měsíčních záloh. V přihlášce ke stravování musí vyplnit svoje číslo bankovního
účtu a limit, který zadal. O inkaso bude vedoucí školní jídelny žádat banky 15. den v
předchozím měsíci.
Složenkou
Složenky si vyzvednou strávníci u vedoucí školní jídelny na celý rok. Částku k platbě strávník zjistí
na webu základní školy v sekci školní jídelna.
Úhradu stravného proveďte tak, aby platba ve prospěch účtu školní jídelny byla připsána 20. dne
v předchozím měsíci. Nutné počítat, že platba se propisuje o 1 pracovní den déle než ostatní
bezhotovostní platby.
Hotově
Platba tímto způsobem je možná od 21. srpna 2018 do 7. září 2018 každý pracovní den v úřední
hodiny u vedoucí školní jídelny.
A v každém následujícím měsíci 3 pracovní dny, zpravidla po 20. dni v měsíci. Platební dny budou
vyvěšeny na webu ZŠ v sekci školní jídelna.
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Přihlašování, odhlašování, výběr obědů:
Strávníci přes portál www.strava.cz se přihlašují ke stravování ve školní jídelně sami. Vedoucí školní jídelny vždy 25. den v měsíci
otevře jídelníček na následující měsíc.
Rodič je povinen odhlásit své dítě z obědů v případě, že je nemocné nebo omluvené ze školní výuky, od 2. dne nepřítomnosti
dítěte ve škole. 1. den nemoci dítěte je možno si vyzvednout oběd do čistého jídlonosiče s kartou ke stravování.
Je možnost si vyzvedávat obědy i následující dny v době nemoci, avšak je nutno tuto informaci předat vedoucí školní jídelny a
doplatit rozdíl ceny oběda. Pokud se tak nestane, je oběd zaúčtován zpětně za plnou cenu.
Odhlášky přijímá vedoucí školní jídelny telefonicky na pevné lince či mobilu ŠJ, elektronicky přes e-mail a portál strava
do 12 hodin na následující pracovní den.
V úterý a ve čtvrtek mají strávníci možnost na výběr ze 2 jídel.
Komunikace se školní jídelnou:
e-mailem

telefonním hovorem

www.strava.cz

Osobně

e-mail: gastro@zsbos9.cz
Vedoucí školní jídelny vždy odpoví a rodič má jistotu, že
odhláška či změna byla provedena.
Vedoucí školní jídelny využívá e-meilu ke kontaktování rodičů,
při potřebě zjistit informace o strávníkovi.
tel: 547 218 242 – ústředna ZŠ, přepojit na školní jídelnu
mob: 739 332 862
Tuto službu lze využít pro odhlašování obědů nebo jiné
informace, které rodiče chtějí vědět.
Vedoucí školní jídelny využívá mobilní telefonu ke
kontaktování rodičů, při potřebě zjistit informace o
strávníkovi.
Portál pro přihlašování, odhlašování a výběru stravy.
V systému si můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám
systém může zasílat tyto zprávy potvrzení o odhlášce stravy,
potvrzení o výběru oběda, výše konta strávníka, sledovat zda
strávník stravu vyzvedl či nikoliv.
V době úředních hodin po – pá: 10,30 – 14,00 v kanceláři
vedoucí školní jídelny. Prosím o dodržování této doby.

Doplňující informace:
Jméno a příjmení vedoucí školní jídelny: Hana Klusáková
Číslo bankovního účtu ŠJ: 73 00 18 02 87/0100
Úřední – pokladní hodiny: pondělí – pátek od 10,30 do 14,00 hodin

