Pokyny pro stravování ve školní jídelně Zbýšov
1. Strávníci
Ve školní jídelně se stravují pouze žáci a zaměstnanci ZŠ zbýšov. Školní jídelna připravuje
stravu pro děti MŠ Zbýšov.
2. Přihláška ke stravování
Ke stravování v ŠJ Zbýšov přihlašují rodiče děti na základě přihlášky ke stravování, kterou si
rodiče vyzvednou u vedoucí ŠJ a vyplněnou odevzdají – na začátku každého školního roku.
3. Placení stravného
Stravné se platí předem. První platba /srpnová/ je záloha na stravné:
MŠ 3-6let – 880,- Kč
MŠ 7let - 990,-Kč
Výběr stravného bude probíhat vždy začátkem měsíce: termíny budou uvedeny na webu ZŠ a
na nástěnce v MŠ Zbýšov.
Tímto stravným zaplatíte skutečně odebranou stravu za předcházející měsíc.
V červnu 2022 bude vyúčtována záloha na stravné a po ukončení stravování budou
vráceny případné přeplatky.
Placení stravného hotově probíhá v kanceláři ŠJ Zbýšov ve výše uvedených termínech,
které budou průběžně aktualizovány v budově MŠ Zbýšov a na webových stránkách ZŠ
Zbýšov – www.zs-zbysov.cz sekce - školní jídelna.
Placení bezhotovostní - jednorázovým převodem na účet ZŠ je možné po předchozí
domluvě v kanceláři ŠJ, kdy rodiče vyplní předepsaný formulář, obdrží číslo účtu, na který
budou hradit stravné, bude jim přidělen variabilní symbol a podrobné informace.
Pokud nebude stravné včas uhrazeno, nemůže dítě oběd odebrat!!!
4. Výše stravného
Cena oběda je stanovena podle věku, kterého strávník dosáhne v daném školním roce
/dle vyhlášky č.107/2008 Sb. o školním stravování/
Děti MŠ 3-6 let
40-Kč /přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim/
Děti MŠ 7-10 let
45,-Kč /přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim/
5. Odhlašování obědů
Odhlašování stravy je možné přímo v kanceláři ŠJ nebo na telefonním čísle 546 431 505
nejpozději do 7.30hod na daný den.
Dále mohou rodiče využít k odhlášení stravy e-mailovou adresu sjzbysov@seznam.cz
- nejpozději do 7.30 hod na daný den.
Dítě má nárok na stravování pouze ve dnech, kdy je přítomno v MŠ. V případě nepřítomnosti v MŠ
mohou rodiče odebrat stravu do vlastního čistého jídlonosiče, a to pouze v první den nepřítomnosti a v době
určené vnitřním řádem MŠ.

