SYSTÉM STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ MŠ POD KALICHEM TŘEBUŠÍN
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o systému stravování ve školní jídelně MŠ Pod Kalichem Třebušín (dále jen „školní
jídelna“).
1) Přihlašování a odhlašování obědů
Přihlašování a odhlašování obědů administruje Svobodná základní škola, o.p.s., která následně oznámí počty
přihlášených strávníků pracovníkům školní jídelny.
Postup:
1. Vyplňte přihlášku ke stravování. Zde mj. uveďte, které dny v týdnu bude dítě pravidelně na obědy docházet.
2. Vyplněnou přihlášku ke stravování (v příloze) je třeba odevzdat v kanceláři Svobodné ZŠ (tedy nikoliv
v jídelně MŠ Pod Kalichem Třebušín).
2. Obdržíte přístupové jméno a heslo pro elektronickou objednávku obědů.
3.
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Vyberete příslušnou školní třídu.
Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Objednávku prosím vyznačte u Vašeho dítěte a příslušného data číslem 1.
Pozor – obědy budou předvoleny podle dnů uvedených v přihlášce ke stravování. V elektronickém
systému objednávek proto zaznamenávejte pouze změny proti nahlášenému stavu! Zohledněny
budou samozřejmě státní svátky, prázdniny či ředitelská volna.
Objednávku je možné měnit max. do 12. hodiny předchozího dne. Následně pouze přes e-mail:
stravovani@svobodnazs.cz
První den náhlé nepřítomnosti lze vyzvednout oběd domů.

2) Platby stravného
Obědy jsou placeny každý měsíc stejnou částkou („zálohou“) a to pouze na účet - č. 115-5049240227/0100.
velmi důležité !!!:
Variabilní symbol = variabilní symbol žáka (pro všechny platby v rámci Svobodné ZŠ jednotný)
Specifický symbol = 4
Strávníci 7 - 10 let = 32,- Kč / 1 oběd – VÝŠE ZÁLOH:
1 oběd týdně = 128 Kč / měsíc
2 obědy týdně = 256 Kč / měsíc
3 obědy týdně = 384 Kč / měsíc
4 obědy týdně = 512 Kč / měsíc
5 obědů týdně = 640 Kč / měsíc
Vyúčtování se bude provádět 1x ročně ke konci školního roku. Přeplatek posílá MŠ Pod Kalichem Třebušín do
15. července zpět na účet, z kterého se stravné platilo po celý rok. Platit je možno z jakéhokoliv účtu, z jakékoliv
banky přímo na účet č. 115-5049240227/0100 trvalým nebo jednorázovým příkazem. - Kontrolu po celou dobu
školního roku má strávník přes elektronický systém objednávek. Platba vždy nejpozději do 10. dne za příslušný
měsíc - Takže např. na září do 10. 9. atd.
Dotazy: Zuzana Čermáková, administrativní pracovnice, mail: stravovani@svobodnazs.cz, Tel.: 733 424 559
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