Informace pro nové strávníky na školní rok 2022/2023
termíny přihlašování nových strávníků
Přihlásit k obědům se můžete během celého školního roku – pokud se vám nehodí dále nabízené termíny k
přihlášení, můžete využít vždy každé úterý během školního roku počínaje 1. 9. 2021 (tedy úřední den kanceláře šj,
případně si domluvit termín e-mailem).

1) Ceny obědů
KATEGORIE:

CENA:

Žáci 7 – 10 let

26 Kč

Žáci 11 – 14 let

29 Kč

Žáci nad 15 let

35 Kč

Závodní stravování

23 Kč

Externí strávníci

77 Kč

Žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku
dosahují. Školní rok trvá vždy od 1. 9. do 31.8. Např. žák, který oslaví 7.
narozeniny 31. 8. 2020 už musí být zařazen do kategorie 7-10 let, protože ve
školním roce 2020/2021 dosáhne věku sedmi let.

ČIP DO JÍDELNY

2) Co je třeba, aby se mohl nový strávník začít stravovat?
•
•
•
•
•

Vyplnit přihlášku ke stravování (je k dispozici na webu školy nebo v kanceláři šj)
Zakoupit strávníkovi čip – v kanceláři školní jídelny – vratná záloha za čip činí 130,- Kč a bez něj se nelze stravovat
Mít obědy placené – detaily jsou uvedeny v přihlášce – první obědy lze platit v hotovosti při nákupu čipu; další již jen
bezhotovostně z účtu
(strávníci, kteří jsou přihlášeni a již na obědy chodili, tak pokračují v placení vždy k 20. v měsíci na měsíc následující; k
20. 8. 2022 na září 2022, atd.)
Noví strávníci: obědy prosím NEPLAŤTE PŘEDEM; PŘED TÍM, NEŽ JSTE VEDOUCÍ JÍDELNY PŘEDALI PŘIHLÁŠKU KE
STRAVOVÁNÍ A DOSTALI SVŮJ JEDINEČNÝ VARIABILNÍ SYMBOL.

3) Kdy můžete přijít do školní jídelny s přihláškou a koupit čip? Kancelář ŠJ je v horní budově školy. Budova
je obvykle zamčená, prosím použijte zvonek vpravo před vchodem, služba vám otevře. (Během prázdnin služba nefunguje).
Přihlásit k obědům se můžete během celého školního roku – pokud se vám nehodí níže nabízené termíny k přihlášení,
můžete využít vždy každé úterý počínaje 1. 9. 2022 (tedy úřední den kanceláře šj, případně si domluvit termín e-mailem).
Během školního roku je úřední den každé úterý 8,00 – 14,00 – den k vyřizování přihlášek, plateb atp.

TERMÍNY: Přihlásit dítě na obědy a koupit čip můžete také v těchto dnech: (Přihlášky si můžete
vytisknout a vyplnit v klidu doma)
ČERVEN 2022

Úterý

7. 6. 2022

7,00 – 15,30 hod

Úterý

14. 6. 2022

7,00 – 15,30 hod

Úterý

21. 6. 2022

7,00 – 15,30 hod

Úterý

23. 8. 2022

10,00 – 12,00

Středa

24. 8. 2022

10,00 – 13,00

SRPEN 2022

ZÁŘÍ 2022

Čtvrtek

1. 9. 2022 7,00 – 7,45 10,00 – 12,00

Pátek

2. 9. 2022 Dnes není možné se přihlašovat ke stravování

Pondělí

5. 9. 2022

7,00 – 10,00

13,00 – 17,00
13,00 – 14,00

Dále v běžné provozní dny kanceláře nebo dle telefonické či e-mailové domluvy.
Obědy na září mohou noví strávníci hradit také v hotovosti přímo v jídelně. Čip stojí 130,- Kč (záloha na čip, po ukončení
stravování se celá částka za čip vrací zpět).
Další informace Vám ráda poskytnu telefonicky nebo elektronicky - kontakt:
Bc. Monika Křtěnská tel. 281012394; e-mail: m.krtenska@zschvaleticka.cz, www.zschvaleticka.cz

