Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace
Přihláška ke stravování
1) Zásady provozu
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou ve školním stravování zavedeny věkové skupiny.
Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého během školního roku dosáhnou (září – srpen):
0. kategorie
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie

strávníci
strávníci
strávníci
strávníci
cizí strávníci

do 6 let
7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let

cena obědu
cena obědu
cena obědu
cena obědu
cena obědu

29 Kč
30 Kč
32 Kč
33 Kč
62 Kč

2) Provoz ŠJ
Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech od 11.00 – 14.00 hod. Provoz školní jídelny je uzavřen
v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu, během školních prázdnin a během volna
vyhlášeného ředitelem školy.
Výdejní doba obědů:
pro rodiče/cizí strávníky
11:00 – 11:30
pro žáky
11:40 – 14:00
3) Způsob přihlašování a odhlašování
Strava se přihlašuje a odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem:
a) do 11.00 hodin e-mailem hoxha@zshercikova.cz
b) do 12.00 hodin na internetovém serveru www.strava.cz
c) do 12.00 hodin telefonicky na čísle 541 212 754 nebo na objednacím boxu v jídelně
Škola neručí za problémy vzniklé z důvodu výpadku internetových služeb.
4) Identifikace strávníků
Strávníci se identifikují pomocí bezkontaktního čipu, který si musí každý strávník zakoupit.
Bez čipu nebude oběd vydán. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit nový.
Čipy lze hradit pouze v hotovosti v kanceláři školní jídelny, cena čipu je 115 Kč.
Čipy jsou nepřenosné a jsou platné po celou dobu stravování.
Po ukončení stravování lze čip vrátit (při vrácení čipu bude strávníkovi vrácena hodnota čipu po
odečtení nákladů na přepouzdření 35 Kč, tj. 80 Kč). Nefunkční čipy vrátit nelze.
5) Úhrada stravného a objednávání obědů
Strava se hradí předem, měsíčně, nejpozději do 20. dne měsíce. Strávník má nárok na oběd, jen pokud
jej má uhrazený.
Stravu lze hradit pouze bezhotovostním převodem na účet 102 783 1896/6100 Uveďte, prosím, též
variabilní symbol a jméno strávníka, jinak nebude možno platbu přiřadit a bude odeslána zpět na účet,
ze kterého přišla.
Obědy lze hradit i na celé pololetí dopředu.
Po připsání platby na účet strávníka si každý strávník přihlásí obědy prostřednictvím internetového
serveru www.strava.cz.
6) Úhrada stravného v případě nemoci
Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole. Za
pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést
v jídlonosiči za cenu školního oběda. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a
žák (zákonný zástupce) může stravu odebírat pouze za plnou cenu nebo musí oběd odhlásit. Pokud
nebude oběd odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu, i když si strávník oběd neodebere (vyhláška
č. 107/2005 sb. o školním stravování): Strávník I. věkové kategorie
56 Kč
Strávník II. věkové kategorie
58 Kč
Strávník III. věkové kategorie
59 Kč

7) Přeplatky
Přeplatky za předcházející měsíc budou převedeny do následujícího měsíce. Vyúčtování přeplatků
probíhá 1x ročně, a to vždy k 31. červenci na účet, ze kterého platby přicházely.
Přeplatky se vracejí:
a) při ukončení školní docházky
d) přeplatky nad 1000 Kč se u pokračujících strávníků vrací na účet, ze kterého platby přicházely
(přeplatky do 1000 Kč se převedou na další školní rok (vrací se jen na vyžádání)
8) Nedoplatky
Případné nedoplatky je strávník povinen uhradit vždy nejpozději do 30. června daného roku.
9) Výběr stravy
Strávníci mají výběr ze dvou druhů jídel. Tyto si mohou objednat prostřednictvím internetu nebo
objednávacího boxu v jídelně.
10) Jídelní lístek
Jídelní lístek je strávníkům k dispozici na nástěnce ve školní jídelně, v objednávacím boxu, na
internetovém serveru www.strava.cz a na webových stránkách školy.
Změna jídelníčku je vyhrazena.
11) Dodatky a připomínky
Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických zásad provozu školní jídelny
řešte přímo v kanceláři ŠJ.
Provoz kanceláře

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 – 8.30
7.30 – 8.30
7.30 – 8.30
7.30 – 8.30
7.30 – 8.30

14 - 15

Přihláška ke stravování pro školní rok 2020/2021
Jméno strávníka
Datum narození
Škola
Třída
Telefon
E-mail
Jméno zákonného zástupce
Adresa trvalého bydliště
Číslo účtu plátce obědů
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů, souhlasím s podmínkami provozního řádu školní jídelny
a zavazuji se jej dodržovat.

V Brně dne ………………………………….

podpis ………………………………………….…….

