
Oběd je možné odebírat do jednorázových obalů přímo ve ŠJ v určitém čase.
Stravu lze odebírat na základě vyplněné „Přihlášky ke stravování“, na každý školní rok se vyplňuje vždy
nová přihláška.
Ke stravě je každý strávník přihlášen automaticky vždy na celý měsíc.
Každý strávník má založené stravovací konto, na které zasílá své bezhotovostní platby.

O stavu konta, přihlášených a odhlášených obědech se můžete kdykoliv informovat u vedoucí ŠJ.
Vyúčtování přijatých plateb a stravy, bude provedeno za příslušný školní rok po ukončení uzávěrky 

V květnu, kdy proběhne poslední platba na školní rok, je třeba trvalý příkaz pozastavit, platby, které
přijdou o prázdninách se jinak vrací ve vyúčtování stravného.
Každou změnu (např. banky, tel. kontakty, strava v určitém měsíci) je nutno podat písemně nebo
emailem, bude doložena k přihlášce.

Vážení strávníci,
těší nás, že jste projevili zájem stravovat se v naší školní jídelně.

PLACENÍ STRAVNÉHO:
Obědy se platí zálohově příkazem k úhradě, popř. trvalým příkazem.
Stravné je splatné nejpozději k 20. dni v měsíci (1. platba je 20.8.2021 na měsíc září)
Číslo účtu školy: 2902018997/2010     
Výše zálohy: 1870,- Kč (85 x 22 dní).
Variabilní symbol: bude vyhotoven po odevzdání přihlášky ke stravě. Když bude variabilní symbol zapsán
chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému a zdlouhavému dohledávání. 

za měsíc srpen, převodem na bankovní účty, ze kterých byly platby provedeny.

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  A  M A T E Ř S K Á  Š K O L A  R Y B I T V Í

 

INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 

Do 7.00 hod. téhož dne osobně nebo telefonicky
na tel: 734 169 205 – možno zaslat SMS.
Řádně odhlášené obědy se odečítají.
Za nevyzvednutí nebo včas neodhlášenou stravu
se neposkytuje žádná náhrada.

Cizí strávníci dostanou svůj odebraný oběd do
jednorázového obalu, který zajištuje školní jídelna.
Odebraná strava je určena pro okamžitou
spotřebu, jídelna zodpovídá za hygienickou
nezávadnost do 30 minut od jejího vydání do
jednorázových obalů.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

JEDNORÁZOVÉ OBALY:

Cena oběda pro cizí strávníky je 85,- (zahrnuje
potraviny, provozní a mzdové náklady).
Výběr z jídelníčku 1 Menu – jídelníček je vyvěšen
na stránkách školy, kde ho strávnici uvidí
http://www.skolarybitvi.cz/595-2/.
Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, popř.
doplněk (salát, kompot, jogurtová tatarka).
Doplněk oběda např. ovoce, jogurt atd., záleží 

Odběr v jednorázových obalech: 11:00 – 11:30.
Mimo stanovený čas nebudou obědy vydávány.

CENÍK OBĚDŮ:

na finanční úspoře cizích strávníků.

DOBA VÝDEJE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY:

Podrobný řád ŠJ je vyvěšen před školní jídelnou a na webu školy.
Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti.
Veškeré dotazy ráda zodpovím na tel: 603170877, jidelna@skolarybitvi.cz.
Kubátová Olga, vedoucí ŠJ

mailto:jidelna@skolarybitvi.cz

