Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace

Pokyny pro strávníky
Školní jídelna: tel.: 583 449 230, mobil: 737 102 040
číslo účtu 174099987/0300
Vážení rodiče, vážení strávníci,
pečlivě se seznamte s těmito pokyny, které se týkají provozu školní jídelny.
1) Každý nový strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři
školní jídelny nebo si ji vytiskne z webových stránek školní jídelny.
2) Strava se hradí bezhotovostně platbou z účtu.
3) Zařiďte si ve své bance „Svolení k inkasu“ pro bezhotovostní platbu a přineste potvrzení
o zřízení tohoto svolení. Číslo našeho účtu: 174099987/0300.
4) Vedoucí školní jídelny odevzdáte NÁVRATKU se jménem Vašeho dítěte a číslem Vašeho účtu,
kde jste zařídili svolení k inkasu.
5) Oběd nelze vydat bez předchozího zaplacení, tzn. pokud nebude oběd zaplacen 1. den nového
měsíce, nemůže být vydán. Nelze provádět dodatečnou platbu zpětně!
6) Strávník na vyžádání obdrží stravenky, za které mu jsou vydávány obědy.
7) Ve výjimečných případech se stravné vybírá v hotovosti poslední tři pracovní dny
v předcházejícím měsíci v kanceláři vedoucí ŠJ v době od 6,00 do 10,00hod., od 13,00 do 14,00
hod. Pokud toto jsou prázdniny, tak musí být platba uhrazena před prázdninami!
8) V případě, že si chce strávník zaplacený oběd odhlásit, musí odhlášku provést nejpozději do
14ti hodin předchozího dne:
 osobně u vedoucí jídelny
 telefonicky (i SMS zprávou) na tel. č. 737 102 040, 583449230
 emailem na adresu jidelna@dubicko.cz
 přes internet www.strava.cz (přihlašovací údaje získáte u vedoucí jídelny)
9) Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Nelze provádět dodatečné odhlášky!
V případě, že dítě není ve škole a nemá odhlášenou stravu, je mu účtována v plné výši (pouze
první den nemoci má nárok na dotovaný oběd).
Finanční stav a přehled o odhlášené stravě zjistíte přes portál www.strava.cz (přihlašovací údaje u
vedoucí jídelny)
Dodržujte tyto pokyny a předejdete tak nesrovnalostem. Vedoucí ŠJ odpovídá za dodržování
tohoto nařízení!
Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez problémů a k Vaší spokojenosti.
………………………….
Helena Vysoudilová
vedoucí školní jídelny
účinnost od 1.9.2020

…………………………..
PhDr. Ivana Křížková
ředitelka ZŠ a MŠ Dubicko

