Základní škola T.G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ, školní jídelna

Informace o placení stravného pro žáky prvních tříd a přípravnou třídu
S vyplněnou přihláškou ke stravování je nutné zajít do kanceláře ŠJ. Zde dostanete variabilní symbol
(platný po celou dobu docházky), přístupová hesla k objednávkovému systému (OS) a zakoupíte si čip
nutný ke stravování (150,-- Kč). Na zakoupený čip nevracíme zálohu. Čip zůstává majetkem strávníka.
Stravné se platí dopředu zálohově. Nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce (výjimka - pouze v
září), na bankovní účet školní jídelny č. 181913262/0300.
Způsoby platby stravného: 1/ trvalým příkazem - tzn. s pevnou částkou - tj. bez odhlášek z min. měsíce.
2/ měsíčním převodem – podle kreditu OS na internetu.
Doporučujeme Vám platbu trvalým příkazem, budete platit pravidelně každý měsíc a Vaše dítě bude mít stále
nabitý kredit.
U platby převodem si musíte sami sledovat výši kreditu na OS!!!
U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol. Bez uvedení správného symbolu není možné
platbu identifikovat!!!!
Platba trvalým příkazem:
Splatnost trvalého příkazu si zadejte k datu 15. předcházejícího měsíce (na říjen 15. září 2017 atd., tzn.
poslední platba 15. května 2018 na červen) na částku ve výši 22 pracovních dnů x 29,-- Kč - cena oběda.
Částka za obědy celkem 638, - Kč. Vyúčtování přeplatku bude provedeno v červenci 2018.
Přeplatky nad 500,- Kč budou vráceny na Váš účet. Menší přeplatky ponecháváme jako zálohu na září příštího
školního roku. Pokud budete chtít vrátit i menší přeplatek, informujte prosím ŠJ.
Výši platby na září dostanou žáci podle data přihlášení, tzn. že v září je nutné uhradit 2 platby (platba na
září a zálohová platba na říjen)
V případě onemocnění žáka může být 1. den vydán oběd do přinesených nádob. Ostatní dny je nutné
odhlásit, jinak musí být účtována plná cena oběda (včetně režií). Odhlášky jsou přijímány nejpozději
7.00 hod odhlašovaného dne. (cena oběda včetně režií - 56 Kč)
Odhlášky můžete provádět osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na tel. 323 640 331, na e-mailové adrese:
jidelna@zsmnichovice.cz a na OS sami – zde si můžete snadno kontrolovat výši kreditu.
Výdej obědů od 11,00 - 14,00 hod.
Výdej obědů do jídlonosičů od 10.45 – 11.00 a 14.00 – 14.15 hodin (v 1. den onemocnění žáka)
Provoz jídelny začíná od 5.9.2017.
V týdnu od 5.9. do 8.9. 2017 vaříme jen menu č.1.
Ve dnech 31.8. - 1.9.2017 budou úřední hodiny od 8,00 do 16,30 hod.
Prosím, využijte této nabídky, vyhnete se zbytečnému čekání!!!!!!!
Závaznou přihlášku ke stravování odevzdejte do ŠJ do pátku 8.9.2017

Hana Holzknechtová
vedoucí ŠJ

