INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
Školní jídelny při ZŠ Bruntál, Okružní, 38, p. o.
Ceny obědů (platné od 1.2.2022):
Kategorie

Cena

VÝŠE TRVALÉHO PŘÍKAZU

ŽÁCI 6-10 let

28,- Kč/oběd

600,- Kč/měsíc

ŽÁCI 11-14 let

30,- Kč/oběd

650,- Kč/měsíc

ŽÁCI od 15 let

32,- Kč/oběd

700,- Kč/měsíc

CIZÍ STRÁVNÍCI

80,- Kč/oběd

1.700,- Kč/měsíc

Do věkových skupin jsou strávníci (podle Vyhlášky 107 ze dne 13.3.2008 v aktuálních zněních)
zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle výše uvedených kategorií. Pokud dítě
např. v průběhu šk. roku (tedy od 1.9. do 31.8.) oslaví 11. narozeniny, celý školní rok už je zařazeno do
kategorie 11-14 let. Rodiče pak sami upraví výši měsíčních záloh (úprava trvalých příkazů).

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY - PLATBY
Naše škola má v oblasti stravování pouze bezhotovostní platební systém. Proto je nutné pro
každého strávníka zřídit TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ k úhradě stravného za obědy
s následujícími údaji souvisejícími s platbou:
Číslo účtu školy/ kód banky: 193907580/0300
Částka měsíčně: (dle věkové kategorie strávníka - viz. tabulka výše)
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka. Toto je přiděleno vedoucí školní jídelny při
zapůjčení nového typu čipu oproti vratné záloze v částce 120,- Kč.
Účel platby: stravné
Periodicita: měsíčně (resp. měsíčně mimo 6. a 7. měsíc – dle možností konkrétní banky)
Datum platby: nejpozději do 20. v měsíci
V případě ztráty čipu je nutno zapůjčit čip nový, opět oproti vratné záloze v částce 115,- Kč,
číslo strávníka bude i nadále zachováno.
POZOR!
1. Stravné musí být uhrazeno vždy předem. A to k 20. dni předchozího měsíce - tzn., že platba
stravného např. na měsíc září v daném roce proběhne nejpozději do 20. srpna daného roku.
Pokud termín do 20. dne předchozího měsíce stihnete, budete mít automaticky na další měsíc
objednány obědy, jen si zvolíte, které menu chcete (oběd č. 1 nebo oběd č. 2), příp. který den
nebudete obědvat vůbec a odhlásíte se. Přeplatky budou vyúčtovány 1 x ročně, tj. ke dni 30.
června.
2. Kdo zaplatí až po 20. dni v měsíci, (a platba na účtu se nám objeví až po 23. dni měsíce) musí
si obědy objednat na www.strava.cz osobně. Na každý den tedy zakliknout, že chci oběd č. 1.
nebo oběd č. 2. Pokud takto neprovedete, nebudete mít obědy!
3. Jídelní lístek na nový měsíc se na www.strava.cz objeví vždy až 24. den v měsíci (to nám
přijdou na účet poslední platby zadané v různých bankách se splatností 20.). Tzn. pouze týden
dopředu!
4. Závěr: Plaťte nejpozději k 20. dni v měsíci a bude vše v pořádku.
Marcela Bešíková, vedoucí školní jídelny
Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy

