INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ 2019
Stravné na září 2019 můžete zaplatit :
1. HOTOVĚ v kanceláři ŠJ 29. A 30. srpna ve vyhrazené době 8:30 – 11:30 a 12:00 – 14:00 hod.
(vhodné placení pro žáky, kteří se ještě u nás nestravovaly a prvňáčky).
2. BEZHOTOVOSTNĚ jednorázovým příkazem, (případně trvalým – zřídit jen do konce května
2020 – poslední platba na červen, měsíčně posílat částky dle zařazení žáků - 400 Kč, 460 Kč,
520 Kč –uvést VS, každé dítě zvlášť). Stravné se platí vždy na měsíc dopředu.
Částka k placení na září 2019 – pozor na nové zařazení žáků do skupin! Žáci se zařazují do kategorií již
v září dle dosaženého věku v období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020.
Žáci 7 – 10 let

20 Kč/oběd

Žáci 11 – 14 let

23 Kč/oběd

Žáci 15 a více let

26 Kč/oběd

V měsíci září je 21 stravovacích dnů (420 Kč, 483 Kč, 546 Kč). První den ve škole (2. září) budou děti
ve škole jen krátce – je možné zaslat méně (400 Kč, 460 Kč, 520 Kč). Zaplatit do 31. 8. 2019.
U BEZHOTOVOSTNÍHO PLACENÍ SDĚLTE do 31. 8., OD KTERÉHO DNE SE VAŠE DÍTĚ BUDE STRAVOVAT
- skolnijidelna@zsvidnava.cz nebo telefon 588 886 622. Od tohoto dne Vaše dítě bude trvale
přihlášeno ke stravování po celou dobu školního roku.
Peníze zašlete na účet ŠJ: 276 186 774/0300 - na každého žáka zvlášť s uvedením Variabilního
symbolu (stejné jako v předcházejícím roce – číslo průkazu strávníka – na požádání sdělíme) do
poznámky uveďte jméno stravujícího se žáka.
Dále je nutné vyplnit, podepsat a odevzdat do 10. 9. vedoucí ŠJ Přihlášku ke stravování na školní
rok 2019/20. Můžete si ji stáhnout a vytisknout zde:
http://www.zsvidnava.cz/e_download.php?file=data/editor/24cs_7.pdf&original=P%C5%99ihl%C3%
A1%C5%A1ka%20ke%20stravov%C3%A1n%C3%AD%20Z%C5%A0.pdf
nebo si ji vyzvednout osobně první den stravování a následně podepsanou a vyplněnou odevzdat do
10. září 2019 (možné zaslat vyplněnou a podepsanou i elektronicky skolnijidelna@zsvidnava.cz)
Průkaz strávníka dětem zřídíme u bezhotovostní platby 1. den stravování v kanceláři ŠJ a u
hotovostní platby při placení.
Od 25. září 2019 bude opět možné platit formou svolení k inkasu – jídelna si z vašeho účtu sama
vezme potřebnou částku na říjen a další měsíce (odečte odhlášky). Musíte si zřídit u své banky svolení
k inkasu ve prospěch účtu ŠJ č. 276 186 774/0300 (1x na všechny děti) a stanovit maximální limit do
jaké výše můžeme inkasovat- doporučujeme 600 Kč na žáka (při dvou dětech tj. 1200 Kč, 3 děti 1800
Kč). Nezapomeňte tuto možnost placení zaškrtnout v přihlášce a vyplnit vaše číslo účtu. Variabilní
symbol u svolení k inkasu není nutné uvádět. V tomto případě stravné za září zaplatíte hotově nebo
bezhotovostně dle pokynů výše. Kdo již má toto svolení, zkontrolujte platnost, případně navyšte
nebo snižte limit.
Bližší informace: Hana Pyszková, vedoucí ŠJ , tel. 588 886 622, skolnijidelna@zsvidnava.cz,
webové stránky školy http://www.zsvidnava.cz/nase-zdrava-jidelna/,
facebook https://www.facebook.com/sjvidnava/?ref=bookmarks

“.

