Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Dle zákona má žák nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně pouze v době
přítomnosti ve škole.
Z toho vyplývají následující povinnosti pro strávníky:
ODHLAŠOVÁNÍ
1/ Nebude-li žák ve škole, musí si oběd odhlásit zapsáním do archu v jídelně
do 13.45 hod, telefonicky na tel.č. 599507124 nebo 773791605 do 13.45 hod
emailem jídelna@zshrabova.cz, SMS na tel.číslo 773791605 nebo přes internet
na www.strava.cz nejméně 24 hodin předem TO ZNAMENÁ DEN PŘEDEM
DO 13.45 HODIN.
2/ V případě neodhlášení bude částka 37,- Kč za jeden neoprávněně nahlášený
oběd strávníkovi stržena z konta PŘEDNOSTNĚ, proto strávník na konci
měsíce nemusí mít obědy.
3/ PRVNÍ den nemoci je považován jako by byl strávník ve škole a zákonný
zástupce má možnost si pokrm odebrat do jídlonosičů v určených hodinách.
4/ Žáci, kteří pokračují v nemoci po víkendu, si musí odhlásit obědy v pondělí
do 8.00 hodin na tel.599507124.
4/ Pokud se chce žák stravovat v době, kdy není ve škole, může
odebrat oběd v plné výši (jako pro cizí strávníky).
5/ Na konci kalendářního a školního roku poslední tři dny nelze odhlásit
oběd z důvodu vyúčtování, proto je nutné si obědy odhlásit v předstihu.
PŘIHLAŠOVÁNÍ
Jestliže žák nemá zaplaceny obědy na celý následující měsíc do 15.dne
v měsíci a v daném měsíci si odhlásil stravu, musí si sám navést další obědy za
odhlášenou stravu. Výdej obědů je závislý na provozu školy, proto je nutné
sledovat aktuální informace na vývěsce ve vestibulu školy.
Při zapomenutí čipové karty nebo čipu žáci nahlásí své jméno kuchařce a ona
zkontroluje, zda má oběd. Protože tento úkon je časově náročný a brzdí plynulý
výdej, tito žáci se řadí na konec fronty.
Strávník v případě sladkého obědu má možnost si přihlásit i nesladkou variantu,
zpravidla to bude bezmasé zeleninové nebo luštěninové jídlo. Tento oběd bude
na čísle 2.
Strávníci si mohou objednat oběd č.2 na www.strava.cz 3 dny předem. Pokud
nenahlásí oběd číslo 2, automaticky bude mít oběd č.1.
Informace se poskytují v kanceláři školní jídelny od druhého do posledního
vyučovacího dne v měsíci v době od 7.30 do 8.00 hodin, žáci do 7.45 hodin.
nebo na telefonním čísle 599507124, 773791605 popřípadě emailem
jidelna@zshrabova.cz.
V Ostravě 1.8.2019
Gebauerová Lenka – ved. ŠJ

