Specifika a pravidla pro platbu stravného ve ŠJ od 1.9.2017
Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem, 289 16 Přerov nad Labem 112
▪ Ke školnímu stravování se žák přihlašuje u vedoucí školní jídelny na celý školní rok
přihláškou podepsanou rodiči.
▪ Pokud se strávník nebude některý měsíc stravovat ve školní jídelně, nebo pokud bude chtít
ukončit stravování během školního roku, musí žáka zákonný zástupce z obědů osobně
odhlásit u vedoucí školní jídelny. Nezaplacením stravného není tedy strávník automaticky
odhlášen z obědů a neodhlášené obědy bude muset zaplatit v plné ceně (včetně nákladů na
věcnou a osobní režii)
I v případě jejich neodebrání.
▪ Platba stravného se provádí zálohovým způsobem (formou trvalého příkazu,
bezhotovostním převodem nebo hotově do pokladny u vedoucí školní jídelny.) Splatnost ceny
stravného za daný kalendářní měsíc je k 15. dni daného měsíce ( č.ú. 235041069/0300 ),
Variabilní symbol je číslo popisné strávníka/do poznámek uvést jméno strávníka (dítěte ).
1. stupeň
– 500 Kč
2. stupeň
– 550 Kč
3. stupeň ( 9. ročník )
– 600 Kč
MŠ
- 750 Kč
Cizí strávníci/zaměstnanci ZŠ
– 500 Kč
Trvalý příkaz prosím nastavte září – prosinec a únor – květen. V měsících leden a červen
dochází k vyúčtování a srovnání nedoplatku/přeplatku.
▪ Obědy i svačiny se odhlašují ve školní jídelně osobně, formou sms (739 379 745), nebo na
e-mail školní jídelny (skolnijidelna.prerovnl@seznam.cz). Strávník musí odhlásit
oběd/svačinu nejpozději den před dnem nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve škole/MŠ ( tj. i o
víkendu ). Pokud rodič odhlašuje dítě nebo žáka až v den nepřítomnosti, je výše denního
stravného vždy započtena do stravného na daný měsíc a rodič má nárok na odebrání jídla do
přinesených jídlonosičů ( výdej vždy v době od 11:00 hod do 11:20 hod ).
V případě neodebrání jídlo propadá. Jídlo lze odebrat pouze v první den neplánované
nepřítomnosti, v dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nebo žák nárok na odebírání jídla
v rámci školního stravování ( tj. za cenu oběda v hodnotě ceny potravin ), ale rodič může
v další dny odebrat obědy s doplacenou věcnou a osobní režií.
▪ Pokud nebudou strávníci řádně odhlášeni, musí jim být započítána plná cena obědů včetně
nákladů na věcnou a osobní režii.
▪ Na dobu všech prázdnin jsou obědy odhlášeny dle vyvěšených pokynů vedoucí ŠJ.
Cena stravného v MŠ:
přesnídávka – 9,- Kč
oběd
– 20,- Kč
svačina
– 9,- Kč

Cena stravného ZŠ:
1.stupeň – 27,- Kč
2.stupeň – 28,- Kč
3.stupeň – 30,- Kč ( 9.třída )
dospělí - 30,- Kč

