Pravidla pro stravování ve školní jídelně při ZŠ Kneslova 28
Odebírání stravy
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování a vyhláškou č.
137/2004 o hygienických požadavcích na stravování v platném znění.
Pro přihlášení k odběru obědů je nutné vyplnit přihlášku ke stravování – formulář na
internetu nebo v kanceláři školy a ŠJ.
Platbu stravného je nutno provést nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce touto
formou:
• platbu můžete provádět jednorázovým nebo trvalým příkazem k úhradě (založit
na období srpen - květen)
měsíční zálohová platba je pro I. sk. 600 Kč, pro II. sk. 640 Kč, pro III. sk. 680 Kč
•
•

složenkou, která je k dispozici v kanceláři školy a ŠJ
mimořádně v hotovosti v kanceláři ŠJ pouze po + st 700-1200 hod.

Přihlášky, odhlášky a změny stravy provádějte na (www.strava.cz).
Účet školní jídelny: 27-6662830297/0100
Variabilní symbol: každý strávník má přidělen svůj variabilní symbol a je nutné ho při
platbě správně uvést, aby nedošlo k záměně plateb.
Cena obědů – I. skupina – strávníci 7-10 let
II. skupina – strávníci 11-14 let
III. skupina – strávníci 15 a více let

30 Kč
32 Kč
34 Kč

Bezlepková dieta + 4 Kč každá skupina
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu
školního roku (1. září až 31. srpna), ve kterém dosáhnou příslušného věku. Tudíž žáci,
kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí v celém školním roce vyšší částku
za stravné. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána vyhláškou, nelze stanovovat
žádné výjimky.
Záloha na čip – 115 Kč
Každý strávník zaplatí zálohu 115 Kč za stravovací čip, který platí po celou dobu školní
docházky. Po ukončení školní docházky (nejdéle do třech měsíců) strávník vrátí
nepoškozený čip a záloha mu bude vrácena.

Obědy pro strávníky se vydávají v době od 1140 do 1345 hod.
Oběd do jídlonosičů se vydává v době od 1100 do 1130 hod.
Strávník má podle zákona nárok na zvýhodněné stravování (pouze za cenu potravin) jen
za jeho přítomnosti ve škole. Po odhlášení si první následující den může zák. zástupce
vyzvednout oběd ve vlastním jídlonosiči - (zákon 395/1991 a vyhláška č.107/2005 Sb. o
školním stravování § 4 odst. 9 v platném znění).
Strávník je povinen na další dny si obědy odhlásit. Pokud zák. zástupce svoje dítě řádně
neodhlásí ze stravování, dítě stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zák.
zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních
a věcných nákladů).
V době omluvené nepřítomnosti nelze poskytnout závodní stravování a zaměstnanci
jsou povinni se odhlásit nebo se mohou stravovat za plnou cenu oběda – zákon
557/2004 v platném znění.
STRAVA JE URČENA PRO OKAMŽITOU SPOTŘEBU. Po dobu mimořádných opatření je
strava vydávaná do jednorázových obalů.
Odhlašování a přihlašování stravy
Odhlášení a přihlášení obědů provádí strávníci sami do 1300 hod. předchozího
stravovacího dne na stránkách www.strava.cz, případně na tel. č. 533 400 515 (ŠJ),
533 400 512 (sekretariát).

Upozorňujeme! K odhlášení obědů nelze používat e-mail!
Nelze zpětně nárokovat odhlášku. Přeplatek za odhlášené obědy bude automaticky
převeden do dalšího období. Přeplatky k 30.06. budou vráceny na účet uvedený na
přihlášce ke stravování.
Stravování se neposkytuje v době prázdnin a během ředitelského volna.
Jídelní lístek i řád ŠJ jsou vyvěšeny ve školní jídelně a na stránkách www.zskneslova.cz
V Brně dne 25.4.2022
vedoucí ŠJ Hana Hrušková
tel. 533 400 515
email: jidelna@zskneslova.cz

