Vážení strávníci a zákonní zástupci strávníků
ŽÁDÁM VÁS s nástupem nového školního roku o kontrolu a aktualizaci potřeb odběrů
svačinek a obědů pro školní rok 2016/2017 a další následující. Čipový systém naší jídelny
automaticky pokračuje v nastaveném systému předchozího školního roku, tudíž v případě, že
požadujete např. ukončit odběr svačinek nebo obědů, které jste v loňském školním roce
odebírali, je potřeba toto předem, a to nejpozději v posledním týdnu prázdnin, nahlásit
telefonicky ve školní jídelně na tel. 603 297 025 nebo osobně v kanceláři školní jídelny. V
případě, že změnu nenahlásíte, systém dále eviduje požadavek na odběr svačinek a obědů z
předchozího školního roku a tyto budou v měsíčním vyúčtování inkasovány.
TOTO UPOZORNĚNÍ SE NETÝKÁ ŽÁKŮ 9. -TÝCH TŘÍD, KTEŘÍ UKONČILI
DOCHÁZKU!!
Rovněž žádám všechny strávníky a zákonné zástupce strávníků, kteří první školní den
(tj. 1. 9. 2016) nebudou požadovat stravu, aby si provedli odhlášku stravy na tento den!! V
opačném případě bude opět tento den ve vyúčtování za měsíc září inkasován!!
Návod na tuto činnost je umístěn na webových stránkách školy: http://www.zshornisucha.cz/jidelnahlavni.php
Další důležité informace pro zákonné zástupce:
Obědy pro žáky ZŠ jsou dotované státem. Žák má nárok pouze na 1 hlavní jídlo denně a to
pouze pokud je přítomen ve škole a toto jídlo musí konzumovat pouze ve školní jídelně. Do
jídlonosiče lze odebrat jídlo jen první den nemoci žáka. V době nemoci žáka je povinnost
stravu odhlásit v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky na tel. 596 425 817, 603 297 025 nebo
pomocí internetu. Návod na odhlášení naleznete na webových stránkách: http://www.zshornisucha.cz/jidelnahlavni.php Žák, který není přítomen ve škole, nemá nárok na dotované
jídlo.
V případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do
plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.
Po domluvě s vedoucí ŠJ můžete pro nemocného žáka odebírat obědy za plnou nedotovanou
cenu.
Děkuji za pochopení a přeji Vám, aby Vám i v novém školním roce u nás chutnalo.
Pavlína Adamiecová
Vedoucí ŠJ v Horní Suché 13. 6. 2016

