Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
u Splavu 550, Třinec
INFORMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče,
Na naší škole zajišťujeme stravování žáků poskytováním dotovaných obědů a nedotovaných svačinek.
Každé dítě má nárok na dotovaný oběd v době školní docházky a v první den nepřítomnosti ve škole
(np. z důvodu nemoci). Na další dny nepřítomnosti ve škole je nutno obědy odhlásit telefonicky nebo
osobně u vedoucí školní jídelny nebo přes portál e-strava na webových stránkách naší školy
(www.jmzstrinec.cz). Pokud bude na konci měsíce zjištěno, že obědy v době nepřítomnosti nebyly
odhlášeny, je povinen zákonný zástupce žáka uhradit režijní náklady na uvaření tohoto jídla (doplatek
31.- Kč za jeden neodhlášený oběd). Tento doplatek se vztahuje na obědy odebrané i neodebrané.
Na naši škole odběr obědů i svačinek probíhá přes čipovou klíčenku. U nových žáků je tento čip možno
zakoupit kdykoli před zahájením stravování. Cena čipové klíčenky je 110,- Kč, čipová klíčenka je
nevratná a při ztrátě je nutno zakoupit novou.
Cena stravného pro žáka 1. stupně:
dotovaný oběd
nedotovaná svačinka

23.--Kč
14,-- Kč

Cena stravného pro žáka 2. stupně:
dotovaný oběd
nedotovaná svačinka

25.-- Kč
16,-- Kč

Cena stravného pro žáka 9. třídy:
dotovaný oběd
nedotovaná svačinka

27.-- Kč
16,-- Kč

Z nařízení zřizovatele, a také z bezpečnostního a hygienického hlediska se na Vás obracíme se žádostí
o úhradu stravného v základní škole i mateřské škole bezhotovostní inkasní platbou. Je možno zaplatit
i v hotovosti 2 dny před začátkem nového měsíce v kanceláři vedoucí školní jídelny. Informaci o výši
limitu v bance a další potřebné informace naleznete na přihlášce ke stravování nebo na tiskopise
k inkasu.
Jelikož první platba pro nový školní rok proběhne již 20. srpna 2020 žádáme rodiče, kteří již mají
nastavené inkaso o kontrolu nastavení - hlavně kontrolu lhůty povolení inkasa a také finančního
limitu.
Rodiče, kteří budou nově od září 2020 hradit stravné inkasem z bankovního účtu, žádáme o
vyplnění tiskopisu o povolení inkasa ve prospěch školy a tento tiskopis nechat potvrdit ve své
bance. Tiskopis je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny nebo ke stažení na webových stránkách školy
www.jmzstrinec.cz v záložce „školní jídelna“. Vyplněný a potvrzený tiskopis o povolení inkasa je nutno
odevzdat nejpozději do 14. srpna 2020 v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo v kanceláři školy.
Toto potvrzení je také možno poslat e-mailem na adresu školy jmzs@seznam.cz.
Každou změnu mající vliv na úhradu stravného nahlaste bez prodlení vedoucí školní jídelny nebo
ekonomovi školy. Respektujete prosím naše pokyny, ať Vaše dítě má vždy včas zajištěno stravování.
V případě jakýchkoliv pochybnosti nebo nejasnosti volejte níže uvedená telefonní čísla.
Na veškeré Vaše dotazy odpovíme na tel. čísle:

558 551 510 - vedoucí školní jídelny
558 551 505, 737 258 662 - ekonom

