aktualizace platná k 1. 9. 2017

OBECNÉ INFORMACE - platné pro školní rok 2017/18
ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEMOŠNICE
Internátní 217 538 43 Třemošnice
Čú:43-7523160267 /0100 K .B. Třemošnice
Pro platbu záloh použijte variabilní symbol přidělený na přihlášce ke stravování
Poskytujeme:
-snídaně, obědy, večeře,pitný režim, prodej v kantýnském provozu pečivo,sladké
pečivo,
výrobky
studené
kuchyně,
mléko
a
mléčné
výrobky,
nápoje,cukrovinky,hygienické potřeby. V kantýně bude probíhat prodej za hotové před vyučováním
a o přestávkách.
Školní stravování - platba prostřednictvím předplaceného čipu (vratná záloha 100 Kč /kus)
-Platbu za stravné je nutné poukázat bezhotovostním způsobem předem,nejpozději do 25.dne
předchozího měsíce na účet ŠJ s variabilním symbolem podle přihlášky strávníka.Všechna objednaná
jídla, která nebyla řádně odhlášena budou strávníkům započítána jako odebraná.Pokud není na
přihlášce uvedeno jinak, strávník po podepsání přihlášky objednává jídlo č.1 po celý školní rok na
každý pracovní den a zároveň se podpisem přihlášky zavazuje řádně hradit své závazky a povinnosti
uvedené v řádu ŠJ .Pokud se žák rozhodne trvale zrušit stravování v jídelně, je povinen to udělat
písemně. Vyúčtování záloh je 2x ročně vždy k 31.12.a 30.6. (děti nemohou vybírat přeplatky hotově)
-platba hotově nebo fakturou pouze po dohodě s vedoucí Šj
Žáci a studenti hradí pouze cenu surovin, ostatní cizí strávníci platí plnou cenu jídla
při odběru do jídlonosiče - cena jídla 59 Kč(15%DPH) při konzumaci v jídelně- 62 Kč(DPH 21% )
ostatní hromadní strávníci –dle konkrétní smlouvy.
pro rok 2015/16
výpočet platby 22 dnů x cena jídla
žáci

Cizí strávníci, celková cena jídla 62 Kč (21%DPH )

7-10 let

11-14 let

15 a více let
14 Kč
x 22=308 Kč

snídaně
oběd

20Kč

x 22= 440 Kč

22Kč

večeře

x 22 =484 Kč

24Kč

x 22 =528 Kč

24Kč

x 18=432 Kč

-zapsaní strávníci mají přednastavený oběd č. 1 na celý měsíc bez ohledu na stav konta

odhlášení jídla je nutné provézt vždy- pokud nepůjdete na oběd a neprovedete
odhlášení,bude oběd účtován jako vyzvednutý.
-změny objednávky do 13 hodin na následující den v případě nemoci odhláška do 7hodin),
děti mohou v 1. den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče za sníženou cenu. Dále pouze za plnou
cenu,to znamená, že pokud nejsou ve škole, nemají nárok na dotovaný oběd.
Veškeré dotazy a připomínky směřujte prosím na
p. Alenu Salaquardovou, ředitelku školní jídelny
Kontakty

Tel:469626339, mob. 731110559 email: sjtremosnice@seznam.cz

