Placení stravného v ZŠ
Obědy se platí:
- bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu 222876251/0600 nejpozději do 25. dne
v měsíci na následující měsíc. Dodržujte prosím VS platby, aby byla platba přiřazena správnému
strávníkovi. Vyúčtování za bezhotovostní platby bude probíhat 1x ročně, po skončení školního
roku, tj. k 30. 6. Přeplatek Vám bude zaslán zpět na účet.
Možnosti bezhotovostních plateb:
a) trvalý příkaz k úhradě v hodnotě měsíční ceny obědů (doporučujeme počítat s průměrným
počtem 19 obědů v měsíci, viz částka za obědy v září)
b) posláním jednorázové platby a sledováním kreditu
- v hotovosti v kanceláři školní jídelny (Školní 227, Řečany n. L.) poslední 2 pracovní dny v
měsíci v době od 6:00 do 15:00 hod.
Výdej a kontrola obědů se provádí pomocí bezdotykového čipu v hodnotě 30,- Kč. Bezdotykový
čip má platnost po celou dobu školní docházky a je majetkem strávníka. Čipy vydává vedoucí ŠJ
osobně proti podpisu žáka nebo zákonného zástupce, a to od 30. 8. (od 6.00 hod. do 15.00
hod.) nejpozději do dne 1. odběru oběda. Současně s čipem bude vydán přihlašovací kód
strávníka pro vstup na e-lístek. Bližší informace se Vám zobrazí po otevření e-lístku.
Ve školní jídelně připravujeme na výběr z jednoho nebo dvou druhů jídel, při placení stravného je
automaticky zadán oběd č. 1. Oběd č. 2, nebo odhlášení obědů je možno objednat den předem
do 14,00 hodin na webových stránkách školy (odkaz e-lístek) nebo v kanceláři ŠJ, případně
telefonicky na č. 466 932 336.
Školní rok začíná 4. 9. 2017. Pokud se tento den nechcete stravovat, odhlaste si oběd osobně či
telefonicky u vedoucího školní jídelny.
CENA OBĚDŮ NA ZÁŘÍ:
žáci 6 – 10 let
žáci 11 – 14 let
žáci 15 a více let

19 x 20,- Kč = 380,- Kč
19 x 22,- Kč = 418,- Kč
19 x 24,- Kč = 456,- Kč

Upozornění pro žáky navštěvující školní družinu:
Úplata za ŠD činí 100,- Kč měsíčně a je pro školu prioritní. V případě bezhotovostního převodu
bude poplatek sražen z platby a sníží tím kredit žáka. Navyšte si proto odchozí platby. Platby v
hotovosti se přijímají v kanceláři školy (paní Kučerová) první týden příslušného měsíce, a to
v době od 6:30 do 10:00 hod..

