Informace pro rodiče – podmínky školního stravování
Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb, její novelizací a zákonem č.561/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Přihlášky ke stravování
Přihlášení ke stravování je na základě řádně vyplněné přihlášky a aktivace čipu za úhradu 150,Kč, který si musí každý strávník zakoupit. Při ztrátě či jakémkoli poškození je nutno čip
zakoupit nový. (Po zakončení povinné školní docházky se peníze za čip nevrací.)
Přihlášky a odhlášky obědů v běžném měsíci je možné provádět telefonicky (pevná linka +
záznamník), SMS zprávou, na boxu v jídelně nebo přes internet (přístupové heslo je na
vyžádání u vedoucí ŠJ).

Odhlašování obědů
den předem, nejpozději do 7,15 hod. na příslušný den – nezapomínejte odhlašovat (dle
uvedených předpisů by jinak došlo k vaření neoprávněných obědů a tudíž k úhradě dalších
nákladů).

Odhlášení ze stravování od následujícího měsíce nebo na delší dobu, ale i
jakoukoli změnu ve stravování musí strávník – zákonný zástupce učinit
písemně, e-mailem, anebo doručit do kanceláře ŠJ.
Neodhlášené a neodebrané obědy propadají a strávník je musí uhradit!
Obědy v době nemoci
v případě neodhlášení je možno:

- první den oběd vyzvednout za níže uvedené ceny
- další dny za uvedené ceny + režii

Výdej obědů
od 11:00 do 14:00 hod. (dle příslušných nástupů a podmínek školy)

Platby obědů:
Inkasní způsob – vždy na začátku stravování inkasujeme zálohu na obědy (částka 450 Kč,
500 Kč, 550 Kč dle věkové kategorie žáka), ta zůstává na účtu jídelny po celou dobu stravování,
pak vždy 15. v měsíci za měsíc uplynulý - tj. např. 15. 10. za skutečně odebrané obědy v září
(ohledně možných úprav cen obědů je potřeba nechat na účtu vyšší limit cca o 100 Kč)-platí i
pro trvalé příkazy.
Hotově – platí se předem vždy poslední 3 dny v měsíci na měsíc následující, na termínu
placení do konce měsíce však musíme trvat. Odhlášky se objeví až v platbě na následující
měsíc – tj. např. odhlášky za září se odečtou v platbě na říjen.

Při pozdním provádění úhrad bude strávník ze stravování vyloučen!
Platná cena obědů dle věkových kategorií k 1. 9. 2017
7 – 10 let
22,00 Kč
11 – 14 let
25,00 Kč
15 a více let
26,00 Kč
Skladba jídelníčku je vypracována dle výživových norem, které jsou stanoveny přílohou
k výše uvedené vyhlášce – je v ní dáno množství zeleniny, masa, ryb, luštěnin, tuků, cukrů,
mléka a mléčných výrobků, které jsou optimální pro vývoj dětí a které musíme dodržovat.
Organizační a provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně a děti jsou s ním seznámeny.
Veškeré další informace, připomínky, hlášení nastalých změn vyřizuje vedoucí školní jídelny
Gabriela Greenwoodová
Kontakty na školní jídelnu:
: 481 623 736, 737 212 721,
: jidelna.zsriegra@seznam.cz
Bankovní spojení jídelny:
19-233400574/0600

Přihlášku, prosím, vraťte obratem do školní jídelny, popřípadě do školy
Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámena(a) s ,,Vnitřním řádem školní jídelny“, a v případě
nezletilých žáků s ním byli seznámeni jejich zákonní zástupci. Platby budou provádět
řádně a včas.
Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny a
předávány dle vyhlášky č.364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní
jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů
/EU/2016/679 /GPDR/.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů nad rámec zákonné povinnosti za účelem
objednávání stravy přes internet po celou dobu poskytování školního stravování.

Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace,
Jizerská 564, 513 01 Semily

Přihláška ke stravování
Jméno a příjmení…………………………………………dat. narození………………..……
adresa…………………………………………………………………………………………...
třída……………………datum začátku stravování…………………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce……………………………………………………….
e-mail……………………………………………...…………………………………………….
tel. spojení na rodiče…………………………… podpis………………………...…………….
Telefonní číslo a e-mailová adresa bude sloužit pro rychlejší vyřízení případných nedoplatků.

Byl/a jsem seznámen/a s uvedenými podmínkami stravování
Platba – zaškrtněte jednu z možností


Hotově ve školní jídelně ZŠ Jizerská 564



Trvalým příkazem z účtu číslo……………………..……………………………….



Inkasem z účtu číslo………………………………………….………………………

