Základní škola Jindřichův Hrade II, Janderova 160 - ŠKOLNÍ JÍDELNA

Informace ke stravování pro školní rok 2022/2023
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že zákonní zástupci strávníků nebo sami strávníci, kteří se budou nově přihlašovat ke
stravování, navštíví koncem srpna 2022, tj. od čtvrtka 25.08.2022 v době od 8.00 do 14.00 hodin naši
školní jídelnu, kde jim bude vydána přihláška ke stravování a informace o částce a č.ú. pro úhradu
první zálohy na měsíc září 2022 a zároveň bude prodán čip ke stravování v hodnotě 115,- Kč (čip se
stává majetkem strávníka a ZŠ je přijímá pouze k reklamaci. Pouze v případě krátkodobého
stravování – maximálně 30 dní - bude za vrácený a nepoškozený čip vrácena částka 115,-- Kč).
V případě, že od měsíce října 2022 budete požadovat provádění úhrad stravného bezhotovostním platebním
stykem, zřídíte si u Vaší banky souhlas s inkasem. Číslo účtu strávníka je součástí přihlášky ke
stravování. Vedoucí školní jídelny Vám podá veškeré informace.
Na základě vyhlášky MŠMT ČR o školním strav. č.107/2005 Sb. ze dne 25.2.2005 se mění zařazení do
kategorií podle data narození (podle věku).
Věkové kategorie:
I. Skupina strávníků - 7 - 10 let cena oběda = 27,-- Kč (měsíční záloha 810,-- Kč)
II. Skupina strávníků - 11 - 14 let cena oběda = 29,-- Kč (měsíční záloha 870,-- Kč)
III. Skupina strávníků - 15 a více let cena oběda = 31,-- Kč (měsíční záloha 930,-- Kč)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
věku podle kategorií I.-III.
Tato první záloha bude placena pouze na měsíc září. V dalších měsících se bude hradit pouze doplatek do
výše zálohy, která bude ponížená o nevyčerpanou částku za měsíc uplynulý.

Informace pro strávníky, kteří p o k r a č u j í ve stravování
Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek dne 1.září 2022. Strávníci si oběd na
tento den p ř i h l á s í čipem ve středu 31.srpna 2022 od 8,00 - 14,00 hodin
ve školní jídelně nebo přes portál wwwstrava.cz

Upozornění pro žáky, kteří u k o n č u j í školní docházku na ZŠ
nebo přechází na jinou školu a studenti OA
Žáci devátých tříd jsou vyřazeni automaticky a přeplatky jsou vráceny v měsíci červenec 2022 tak, jak
jsou zaregistrováni v kartách strávníků.
Studenti čtvrtých ročníků jsou vyřazeni automaticky a přeplatky jsou vráceny v měsíci červen 2022 tak,
jak jsou zaregistrováni v kartách strávníků.
Ostatní žáci, kteří odcházejí na jinou školu, nahlásí odchod vedoucí školní jídelny do 30.června 2022.
U těchto žáků budou stejné podmínky ohledně vrácení přeplatků jako u žáků, kteří ukončují školní docházku.

vedoucí školní jídelny Jana Ježková
telefon 384 361 509

