INFORMÁTOR ŠKOLNÍ JÍDELNY
Vážení rodiče,
Vaše dítě je pro školní rok 2021/2022 přihlášeno ke stravování ve ŠJ. Poskytuji Vám proto důležité informace týkající se režimu
školního stravování.
Stravování ve školní jídelně můžete hradit inkasním příkazem ve Vaší bance nebo složenkou. K úhradě inkasem z Vašeho účtu je
potřeba ve Vaší bance vyřídit souhlas k inkasu finančních prostředků ve prospěch účtu naší školní jídelny 0100035921/0800
s limitem měsíční zálohy buď bez omezení, nebo 1000,- Kč na jednoho žáka k datu na dobu do odvolání. Tento souhlas je trvalý
(není třeba jej přes prázdniny rušit), ruší se až po ukončení docházky Vašeho dítěte v naší základní škole. Máte-li souhlas vyřízen,
předejte tuto informaci vedoucí školní jídelny.
Strávníci hradí každý měsíc skutečný počet obědů v daném měsíci (stravovací dny) s odpočtem za omluvené obědy
z předešlého měsíce. Úhrada stravy se provádí vždy k 25. dni v měsíci na měsíc následující (doporučuji Vám mít k tomuto datu
na účtu patřičnou hotovost, předejde se tím problémům s neprovedením inkasa).
Do doby, než povolení inkasa vyřídíte, je dítěti vystavena složenka. Na složence je uvedena částka k úhradě (úhrada na daný
měsíc s odpočtem omluvených obědů za měsíc minulý), variabilní symbol a termín úhrady. V případě úhrady stravy složenkou je
Vašemu dítěti v měsíci září vystavena složenka 2x (za září a následující měsíc říjen) a v lednu 2x (za leden a za únor).
K odběru stravy ve ŠJ se žáci přihlašují opakovaně na začátku školního roku (v září), případně kdykoliv během školního roku. Na
přihlášce ke stravování vyplňte jméno, bydliště, datum narození, třídu, podpis zákonného zástupce, telefonní číslo rodičů,
a pokud máte zřízenu datovou schránku, také její ID. Na přihlášce je uveden i odkaz na znění § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb. týkající se školního stravování. Vyplněné přihlášky odevzdává hromadně zástupce každé třídy do kanceláře vedoucí ŠJ
(do 5 dnů od prvního dne vyučování).
Naše školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Výběr je možno provádět na terminálu ve ŠJ, na internetu přes webové stránky
www.ulrichsw.cz na odkaze e-strava nebo v záložce Jídelna ZŠ na školních webových stránkách. Výběr 2. jídla je nutno přihlásit
dva pracovní dny předem, nejpozději do 13.30 hodin. Pokud nebude výběr 2. jídla zvolen, strávník má automaticky přihlášeno
1. jídlo. Strava ve školní jídelně je připravována dle norem školního stravování. Velikost porce je dána věkem strávníka a tomu
odpovídá i výše úhrady. Skladba jídelních lístků se opírá o spotřební koš vybraných surovin (ryby, maso, mléko, mléčné výrobky,
ovoce, zelenina, luštěniny, brambory) a je sledována pracovníky KHS. Školní jídelna je povinna označit na jídelním lístku
u uvedeného pokrmu alergenní složku, nemůže však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí
každý strávník nebo jeho zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má v této oblasti pouze funkci informační.
Omlouvání obědů přijímáme do 7.30 hodin téhož dne osobně, telefonicky na číslo 556 835 806, přes internet v mobilu
m.estrava.cz (pro kód uživatele zadejte 008) nebo přes webové stránky www.ulrichsw.cz na odkaze e-strava, kód uživatele
i heslo je přidělené číslo čipu strávníka. Aby nedocházelo ke zneužití Vašich odhlášek, doporučuji změnit heslo. Obědy prosím
neomlouvejte přes e-mailovou adresu jídelny. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, je zákonný zástupce povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole. Pokud odebíráte
stravu pro své dítě i v době jeho nemoci, pamatujte, že první den onemocnění žáka si stravu můžete odebrat do jídlonosiče
v době od 11.15 do 11.30 hodin, od 12.00 do 12.20 hodin a od 13.50 do 14.00 hodin. Strava je v tento den dotována. Tato doba
výdeje obědů platí i pro cizí strávníky. V případě zájmu můžete odebírat stravu i následující dny nemoci dítěte, pouze však za
plnou cenu oběda. Vedoucí školní jídelny Vám následně doplatek doúčtuje (k částce za potraviny se připočítávají mzdové a
věcné náklady dle kalkulačního listu školní jídelny, který je k dispozici na webových stránkách ŠJ). Nezapomínejte proto v době
vícedenní nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole obědy odhlašovat.
K docházce strávníků do ŠJ používají žáci čip, který vydává nově zapsaným žákům, prostřednictvím třídního učitele, technický
pracovník školy. Čip slouží žákům ke vstupu do budovy školy a současně k odebírání stravy ve ŠJ. Čip k odběru stravy aktivuje
vedoucí ŠJ. První čip dostávají žáci zdarma a vlastní jej po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození čipu je žák
povinen si u technického pracovníka koupit nový čip za poplatek 73 Kč. V době vzdělávacích akcí mimo školu (např. výlety,
lyžařský výcvik) jsou obědy odhlašovány hromadně po třídách. Pokud žák zůstává ve škole, oběd si musí opětovně přihlásit.
Výjimkou je omlouvání obědů při ukončení kalendářního a školního roku. V tomto případě je potřeba obědy odhlásit nejpozději
dva dny předem. Termín posledních odhlášek je zveřejněn na internetových stránkách nebo na nástěnce školní jídelny.
Vyúčtování omluvených obědů je prováděno průběžně během celého školního roku.
UPOZORNĚNÍ
Pokud žák nemá uhrazeno stravné na následující měsíc, nemá nárok na výdej stravy.
Pokud žák zapomene čip, vyzvedne si v kanceláři ŠJ své číslo strávníka a odevzdá jej u výdejního okna.
Žáci, kteří v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, dosáhnou věkové hranice, hradí:
Věkové hranice
Úhrada stravného (1 oběd)
Plná cena (1 oběd)
Děti 7–10 let
25,63,Děti 11–14 let
27,65,Děti 15 a více let
28,66,Dospělí školní
28,66,Dospělí cizí
74,74,Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1. 9. 2021

Jitka Žurovcová, vedoucí školní jídelny

