Vážení rodiče,
žáci naší školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně – výdejně. Obědy dovážíme
ze ZŠS Aš, Dlouhá 26. Žáci si mohou vybrat ze dvou jídel.
Abychom podpořili zdravé stravování žáků, připravujeme pro ně také svačinky (jejich
součástí je i nápoj).
Platba obědů i svačin zálohově – předem převodem na účet:
20183 – 782 740 379 / 0800
Pro nově přihlášené strávníky je variabilním symbolem pro platbu evidenční číslo
strávníka, které získáte při odevzdání přihlášky v kanceláři školy. Toto evidenční číslo
je i heslem pro první přihlášení na stránky www.strava.cz.
Pokud nejsou finanční prostředky na stravovacím účtu žáka, nelze objednávat stravu.
Platby se z bankovního účtu na účet strávníka stahují denně, ale může nastat situace
(nemoc apod.), kdy to není možné, proto doporučujeme zaplatit zálohu na stravu na
následující měsíc vždy do 20. dne příslušného měsíce v plné výši.
Přihlášení ke stravování:






Žák je přihlášen odevzdáním přihlášky ke stravování (na každý školní rok
nově!), zaplacením příslušné částky (načtení peněz na účet strávníka obvykle
trvá 1 – 3 pracovní dny) a zakoupením čipu – cena 115,00 Kč – hotově
v kanceláři školy. Zde také získá přihlašovací údaje na stránky www.strava.cz,
kde si žák vybírá, přihlašuje a odhlašuje stravu. Přihlašovací údaje se s novým
školním rokem nemění. Výběr a přihlašování je také možné na objednávkovém
terminálu v jídelně školy.
Objednání a odhlašování stravy: nejpozději pracovní den předem do 13.45
hodin, svačiny 2 pracovní dny předem do 13.45 hodin (např. na pondělí,
předchozí čtvrtek ..). V případě onemocnění žáka, je možné vyzvednout první
den nemoci jeho oběd ve školní jídelně.
Vyúčtování stravného se provádí jedenkrát ročně v měsíci červnu. (Žáci
dostanou předtištěnou žádost o vyúčtování, kterou odevzdají zpět v kanceláři
školy – nejlépe i s vyplněnou přihláškou na další školní rok).

Ceny stravného:
KATEGORIE

CENA OBĚDA

ZS10 (7 – 10 LET)
ZS14 (11 – 14 LET)
ZS18 (15 A VÍCE LET)

30,00
32,00
38,00

DOPORUČENÁ
ZÁLOHA
660,00
710,00
850,00

CENA SVAČINKY
32,00
34,00
36,00

DOPORUČENÁ
ZÁLOHA
730,00
750,00
800,00

Zařazení žáka do kategorie pro příslušný školní rok: podle věku, kterého
dovrší do 31. 8. příslušného školního roku.

