Základní škola T. G. Masaryka, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad, tel. školní jídelna 547 230 028

Informace ke stravování na školní rok 2022/2023
Cena oběda podle kategorie je stanovena takto:
1. kategorie 7-10 let (žák narozený 1. 9. 2012 - 31. 8. 2016)
2. kategorie 11-14 let (žák narozený 1. 9. 2008 - 31. 8. 2012)
3. kategorie 15-18 let (žák narozený do 31. 8. 2008)

33 Kč (726 Kč měsíčně)
36 Kč (792 Kč měsíčně)
37 Kč (814 Kč měsíčně)

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou žáci zařazování do kategorií podle věku.
Měřítkem je školní rok (od 1.9. do 31. 8.). Pokud v průběhu školního roku dosáhne žák věku vyšší kategorie,
již od 1. září je do této vyšší kategorie zařazen. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou povinni se řídit
provozním řádem umístěným na stránkách školy.
Placení stravného probíhá bezhotovostně převodem, nebo složenkami. Stravné je nutné platit dopředu,
vždy do konce měsíce na měsíc následující. Stravné na měsíc září 2022 je tedy třeba uhradit do konce
měsíce srpna 2022, poslední platba v tomto školním roce tedy bude v měsíci květnu 2023 (na červen 2023).
Na zaplacení stravného za měsíc září je možné si vyzvednout složenku v kanceláři vedoucí školní jídelny od
25.8.2022. Číslo účtu školní jídelny: 35-1448540237/0100.
Platby za obědy se provádějí pod variabilním symbolem, který byl žákovi k tomuto účelu přidělen.
VS (variabilní symbol) zůstává stejný od 1. – 9. třídy. U nových žáků je přidělen při odevzdání přihlášky.

Každý strávník musí mít svůj ČIP. Ten zůstává žákům po celou dobu, kdy se ve školní jídelně
stravují 1.-9. třída. Nutno ho zakoupit u vedoucí školní jídelny, cena 100 Kč (hrazen zálohově, při odevzdání
bude strávníkovi záloha vrácena).
Dle údajů uvedených na přihlášce, jsou žáci každý měsíc automaticky přihlášeni ke stravování.
Způsoby odhlašování:
• přes internet (webové rozhraní školy): vždy do 14.00 hod. předešlého dne
osobní č. / heslo
• objednávkovým terminálem (chodba u školní jídelny) do 14.00 hod. předešlého dne
• osobně v kanceláři na ul. Havlíčkova 452, Helena Klímová, nebo mailem
helakli@seznam.cz či telefonicky 547230028, vždy nejpozději 6.15 až 7.15 hod téhož dne.
Dle zákona č. 561/2004 sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok odebrat
školní stravu v době pobytu ve škole, eventuálně první den neplánované nepřítomnosti.
• Havlíčkova 11.00 do 11.30 hod (4. r až 9. r)
• Masarykova 11.15 do 11.40 hod (1. r až 3. r)

Přihláška na stravování ve školním roce 2022/2023
Příjmení a jméno strávníka:
Datum narození:
Třída ve šk. r. 2022/2023:
Přihlásit od ………………………. celý týden – určité dny: ………………………………
(nehodící se škrtněte/vymažte)

Kontaktní údaje rodičů:
Jméno, příjmení:…………………………………………………………………………………
tel:......................................................................................................................................
email: ……………………………………………………………………………………………..
Název peněžního ústavu: …………………. číslo účtu………………………………………
Zákonný zástupce potvrzuje platnost výše uvedených údajů. Datum narození žáka je požadováno z důvodu plnění právní
povinnosti zařazení do kategorie strávníků, telefon z důvodu oprávněného zájmu správce vzhledem k možnému kontaktu
v případě potřeby. Uvedené údaje budou zpracovávány po dobu aktuálního období a následně skartovány.

Dne

