Informace o školním stravování
Věkové kategorie a ceny obědů:

7 – 10 let

25,- Kč/oběd

11 – 14 let

27,- Kč/oběd

15 let a více

29,- Kč/oběd

Nedotovaný oběd a cizí strávník

52,- Kč/oběd

Dítě je zařazeno do kategorie podle věku, kterého dosáhne v průběhu školního roku. Školní rok se počítá od 1. 9.
Do 31. 8. včetně. K dispozici jsou pro zdravotně indikované (potvrzení lékaře)dva druhy diet. Šetřící dieta (cena je
o 1,- Kč vyšší než standardní oběd) a bezlepková dieta (cena je o 2,- Kč vyšší než standardní oběd).
K dispozici jsou i přesnídávky vydávané v době přestávky ve školní jídelně:

žák

8,- Kč/svačina

učitel

9,- Kč/svačina

Platba:
Úhrada stravného je prováděna bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou. Každý
strávník při odevzdání přihlášky má přidělen variabilní symbol, který je nutno při platbě vždy uvádět. V případě,
že nebude uveden, nedochází ke spárování platby a platba není evidována. Stravné musí být uhrazeno nejpozději
do 25. Dne v měsíci předem. Nevyčerpaná částka se převádí do dalšího období. Při ukončení docházky do ŠJ je
přeplatek stravného vrácen dle dispozic v Provozním řádu školní jídelny. Pokud strávník nemá stravné uhrazeno,
není pro něj strava připravována.
Platba se poukazuje na účet číslo: 46231621/0100. Měsíční platba je ve výši předpokládaného počtu obědů
v měsíci násobeném cenou oběda.

Výdej a odhlašování obědů:
ŠJ vaří dva chody, které si strávníci předem vybírají na internetu nebo přes
terminál v jídelně pomocí čipu nebo karty. Pokud má strávník zaplaceno stravné, jsou vždy nastaveny obědy č. 1,
volit si může podle potřeby oběd č. 2. U strávníků v dietním režimu je vždy nastaven jeden oběd a ten se nevolí.
Výdej stravy je realizován v jídelně školy v časech uvedených v Provozním řádu.
Odhlašování obědů je nutno provést den dopředu do 14:00 (pondělní oběd lze odhlásit telefonicky do 7:30). Za
odhlášení obědů odpovídají strávníci (zákonný zástupce). Pozdější odhlášky nejsou akceptovány. Obědy lze
odhlásit na internetu, telefonicky nebo osobně. Stravování v ŠJ je dotované. Pokud strávník onemocní, má nárok
na oběd 1. den nemoci. V případě, že bude dál odebírat stravu, nemá na dotaci nárok a musí uhradit plnou cenu,
52,- Kč/oběd.

Kontakty na ŠJ:

Školní jídelna, Brno, Masarova 11, p.o., Masarova 11, 628 00 Brno
Telefon: 544 210 139, e-mail: renata.sucha@jidelna-masarova.cz
Úřední hodiny v měsíci srpen a září budou vyvěšeny na nástěnce před školou a na
www.jidelna-masarova.cz

Přihláška ke školnímu stravování

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………. Datum narození: ……………….……………….
Škola: …………………………………. Třída: ………………. Bydliště: ……………………………………….…………………………
Odebíraná strava (označte):

☐ oběd

☐ svačinka

Telefonický kontakt: ………………………………………… Způsob platby: ☐ bankovním převodem
složenkou

☐

Číslo účtu pro vrácení stravného: ………………………………………………………………………………………………
V …………………………………………

dne…………………………………..

Podpis ……………………………………………

Každou změnu údajů v přihlášce nutno nahlásit. Podpisem stvrzuji, že výše uvedené jsem četl/a a
souhlasím.

