Informace pro rodiče
Vážení rodiče, od 1. 9. 2018 dochází k několika změnám při poskytování stravování.
•

změna objednáváni a odhlašování obědů – jedna z možností, je objednání menu II. a
odhlášení obědů přes internet na portále www.strava.cz. Pokud budete mít zájem o
tuto službu, je nutné to oznámit v kanceláři ŠJ Na Výsluní 2047 a uvést na přihlášku
svoji emailovou adresu, kde vám budou zaslány přihlašovací údaje. V případě, že již
máte přihlášku odevzdanou (dítě se již stravuje ve školní jídelně) můžete ji zaslat na
email : martina.pummerova@zsvysluni.cz do 13.7.2018. Další možnost je osobně
v kanceláři ŠJ Na Výsluní 2047 v pracovní dny od 10,00 – 14,00 hodin. Od 1.7. – 13.7.
od 8,00 – 12,00 hodin Odhlašování obědů probíhá přes portál www. strava.cz do 14
hodin, akutní případy do 7 hod. – viz podmínky na přihlášce.
Návod na obsluhu svého účtu najdete na stránkách po přihlášení – je i tištěnou přílohou
této informace.

•

změna výše úhrady za stravné - od 1. 9. 2018 se navyšuje pro všechny věkové
kategorie úhrada za stravu o 2,- Kč. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby si navýšili limit
na svých účtech (např. 23 dní x 24/27/31 = 552,-621,-713,- Kč)
I. věková kategorie 7 – 10 let:
II. věková kategorie 11 – 14 let:
III. věková kategorie 15 a více let:

•

24,- Kč
27,- Kč
31,- Kč

změna způsobu úhrady stravného - platba za stravu se bude od 1. 9. 2018 hradit
bezhotovostně sporožirovým, nebo běžným účtem zálohově - měsíc předem. Platba za
stravné na měsíc září musí být tudíž uhrazena nejpozději do 20. dne předcházejícího
měsíce (na září musí být uhrazena do 20. srpna, na říjen do 20. září, na listopad do 20.
října atd.). V případě neuhrazení platby nebude strava poskytnuta. Při platbě
v hotovosti bude stravné hrazeno měsíc předem – zálohově k 20 dni.
Z důvodu rušení sběrného účtu ze strany České spořitelny bude od 1. 9. 2018 probíhat
veškerá úhrada za stravné bezhotovostně sporožirovým, nebo běžným účtem zálohově
- měsíc předem pouze na číslo účtu 86-4099910247/0100. Jelikož jste doposud platili
stravné na jiný účet ( 100126751/0800 ) je nutné provést změnu a to nejpozději k 20.
8. 2018, kdy proběhne první platba za stravné na měsíc září.

vedoucí ŠJ

