Informace o školní jídelně
Vážení rodiče,
rádi bychom vás touto cestou informovali o náhradním stravování, které bude zajišťováno po dobu
rekonstrukce stávající školní jídelny. Stravování v prostorách školy je zajištěno společností Ekolandia.
Kontaktní osobou za společnost Ekolandia je paní Oksana Tračuk, tel.: 775 899 000, e-mail:
oksana.trachuk@ekolandia.cz.
JAK ZÍSKAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?
●
●
●
●

Objednávka stravy se realizuje on-line na webu.
Přihlášku získáte na školních stránkách AG v záložce žáci/rodiče žádosti a formuláře.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím do 30. června 2022 třídním učitelům.
Po obdržení přihlášky vám zašleme heslo a přihlašovací údaje do on-line objednávkového
systému: www.strava.cz

MÁTE PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE. JAKÝM ZPŮSOBEM SE OBJEDNÁ ČI ZRUŠÍ OBĚD?
● Nyní máte možnost objednávat a odhlašovat obědy, přečíst si jídelníčky na následující měsíc
(které obsahují rovněž složení pokrmů) a můžete kontrolovat stav účtu v systému.
● Jídelníček na následující měsíc je zveřejněn v objednávkovém systému kolem 21. dne
předcházejícího měsíce.
● Ve škole se dětem automaticky objednává jedna varianta jídla na celý měsíc při kladném
zůstatku na účtu v den otevření jídelního lístku na strava.cz. Rodiče (žáci) mohou změnit
objednání jídla na celý měsíc dopředu (kredit musí být ve výši minimálně měsíční objednávky),
do 25. dne v měsíci, který předchází měsíci, pro který objednáváte stravu.
● Učiněnou objednávku jídla je možné kdykoliv zrušit, nejpozději však do 10.00 hod. pracovního
dne, který předchází dni, ve kterém rušíte objednané jídlo.
● Jídla budou vydávána v Rekrabičkách (záloha na Rekrabičky činí 200 Kč jednorázově),
nezapomeňte prosím tuto částku ponechat na Vašem stravovacím účtu, aby z ní mohl
poskytovatel stravování čerpat.
PRŮBĚH STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLE
●
●
●
●
●

Výdejna je umístěna v přízemí vedle schodiště v místnosti 001.
Výdej je realizován v průběhu 5. - 7. vyučovací hodiny.
Zaplacení oběda je zobrazeno po přiložení karty ISIC (čipu) u výdejní místnosti.
Žák převezme od zaměstnance výdejny nádoby (Rekrabičky) s obědem, příbor bude
mít vlastní.
Stravování bude probíhat v místnostech určeným rozpisem, prioritně budou využívány

●
●

kmenové učebny.
Po ukončení oběda vysype žák zbytky jídla z Rekrabiček do označených nádob
v blízkosti výdejny. Rekrabičky pak uloží otevřené do označených plastových boxů.
Pitný režim je zajišťován prostřednictvím nápojového stojanu s pitnou kohoutkovou
vodou. Nádoby na pití si žák zajistí vlastní.

JAK HRADIT STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ VÝDEJNĚ?
Pouze bankovním převodem na účet poskytovatele stravování: 115-2246680287/0100;
IBAN: CZ5501000001152246680287; VS: je nutné vždy při platbě uvádět - registrační číslo
strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování
● Objednávání obědů je možné pouze při kladném zůstatku na účtu. Kredit se dobíjí převodem na
účet, kredity jsou připisovány do 5 pracovních dní.
● Vyúčtování stravy se provádí 2x ročně k 31. 1. a k 31. 8. Zbylé finanční prostředky se zasílají do
30 dní, a to pouze na vyžádání. Převod zůstatku bude proveden na poslední číslo účtu, ze
kterého se kredit hradil.
● Bez nedostatečné výše složené peněžní zálohy nelze realizovat objednávku obědů. Výdej jídel
probíhá pouze na základě uskutečněné objednávky, oběd není možné ve školní výdejně volně
zakoupit.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY OBJEDNÁVÁNÍ?
● Podmínky objednávání jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějším předpisů.
● Přihláška ke stravování dětí platí po celou dobu zajišťování stravování společností Ekolandia
nebo do písemného odhlášení ze stravování.
● Školní stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci není
možné poskytnout žákovi stravu, jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první den
nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka.

