INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ
školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,
v září 2016 naše škola spustila zkušební proces bezhotovostního placení stravného
a školkovného. Umožnila i možnost webového rozhraní.
Na základě četných dotazů a přání rodičů jsme se rozhodli pro změnu dodavatelské firmy, která zajistí
modernější služby ve stravovacím systému naší školy.
Nový systém má řadu nových výhod - mimo jiné i aplikaci na mobilní telefon, kde si budete moci nastavit a
ovládat správu obědů Vašich dětí.
Na webových stránkách naší školy naleznete odkaz na nové přihlášení: www.strava.cz
provedete přihlášení: výběr jídelny: Smidary nebo 5067
Uživatelské jméno a heslo obdržíte e-mailem nebo u vedoucí školní jídelny.
Následně si heslo můžete změnit a provést nastavení, které Vám bude vyhovovat.
ÚHRADA STRAVNÉHO zůstává platná dle Vašeho vyplnění na přihlášce ke stravování ze září 2016.
VARIABILNÍ SYMBOL zůstává také nezměněn!!!
*Podmínky odhlašování a přihlašování stravného:
Odhlášení stravy:
Všední den dopředu do 12.00 hod.
Nově i možnost odhlášení stravy na pondělí - nejpozději v neděli do 10.00 hod, ale pouze přes
WEBOVÉ ROZHRANÍ!!!
VARIANTY ODHLAŠOVÁNÍ:
1) Webové rozhraní: www.strava.cz
2) SMS na tel. číslo 910 308 574 nebo 234 498 574
3) E-mailem: jidelna@zssmidary.cz
4) Telefonicky: 495 496 909
5) Osobně v kanceláři jídelny (omezeně - pouze v přítomnosti vedoucí školní jídelny)
Strávník si odhlašuje stravu přes webové rozhraní nebo sms tel. číslo: 910 308 574 (platí pro T-Mobile,
Vodafone) nebo tel. číslo 234 498 574 (platí pouze pro O2) do 12,00 hod. předchozího dne. Pokud strávník
náhle onemocní a odhláška na ten den nemůže být již přijata, má strávník nárok si první den zaplacený oběd
vyzvednout do přinesené (čisté a neskleněné) nádoby v době od 10,45 do 11,00 ve školní jídelně.
V případě, že si strávník další dny nepřítomnosti ve škole stravu neodhlásí do 12 hod. předchozího
dne, tak v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 o škol. stravování mu jsou veškeré další neodhlášené obědy
účtovány v plné ceně. Strávník má nárok na dotovaný oběd pouze, je-li přítomen ve škole nebo se účastní
akcí školy. Automaticky jsou odhlášeni pouze strávníci, kteří ukončili řádně školní docházku. Prázdniny a
svátky jsou odhlašovány automaticky. Hromadné odhlášky stravy (výlety, školy v přírodě apod.) se
odhlašují nejméně týden dopředu. I tyto odhlášky musí provést rodiče žáků. V případě, že se strávník
rozhodne k přerušení, nebo zrušení stravování, musí odhlášku provést písemnou formou.
Přihlášení stravy - strávník má přihlášenou stravu na celý měsíc. Odhlášená strava se musí znovu přihlásit
přes: 1) Webové rozhraní: www.strava.cz nebo
2) SMS na tel. číslo 910 308 574 nebo 234 498 574 nebo
3) E-mailem: jidelna@zssmidary.cz nebo
4) Telefonicky: 495 496 909 nebo
5) Osobně v kanceláři jídelny (omezeně - pouze v přítomnosti vedoucí školní jídelny)
Uzávěrka přihlášení oběda do 12,00 hod předchozího dne.
Základní škola a Mateřská škola, Smidary
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary

tel: 495 496 909
www.zssmidary.cz
e-mail: jidelna@zssmidary.cz

Ceník obědů:
Základní škola:
1. stupeň
2. stupeň
Žáci starší 15-ti let

22,-- Kč
24,-- Kč
26,-- Kč

Plná cena oběda
Plná cena oběda
Plná cena oběda

63,-- Kč
65,-- Kč
67,-- Kč

Mateřská škola:
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Školkovné

9,-- Kč
15,-- Kč
8,-- Kč
300,-- Kč

Starší od 7 let
Plná cena

17,-- Kč
56,--/58,-- Kč

Cizí strávníci:
Oběd – plná cena
Oběd - důchodci

69,-- Kč
49,-- Kč

(Dotace od OÚ 20,-- Kč/1 oběd)
Platby:

Číslo bankovního účtu pro bezhotovostní platbu: 276146588/0300.
Variabilní symbol přidělen jídelnou.
Hotově pouze v kanceláři školní jídelny v termínech vyvěšených na webu a ve školní jídelně na nástěnce.
Odhlašování + přihlašování:
Všední den dopředu do 12,00 hod.
Nově i možnost odhlášení oběda na pondělí – nejpozději v neděli do 10,00 hod, ale pouze přes WEBOVÉ
ROZHRANÍ !!!
VARIANTY ODHLAŠOVÁNÍ a PŘIHLAŠOVÁNÍ:
1) Webové rozhraní: www.strava.cz nebo
2) SMS na tel. číslo 910 308 574 nebo 234 498 574 nebo
3) E-mailem: jidelna@zssmidary.cz nebo
4) Telefonicky: 495 496 909 nebo
5) Osobně v kanceláři jídelny (omezeně - pouze v přítomnosti vedoucí školní jídelny)

Výdej obědů:
Mateřská škola – boční vchod
Základní škola – školní jídelna
Cizí strávníci – školní jídelna

Základní škola a Mateřská škola, Smidary
J. A. Komenského 326
503 53 Smidary

11:00 – 11:15
10:45 – 11:00
10:45 – 11:00

tel: 495 496 909
www.zssmidary.cz
e-mail: jidelna@zssmidary.cz

