Tel.: 571 437 905
724 715 096

Vážení rodiče a strávníci,
chtěli bychom Vám předat informace, které se týkají organizace školního
stravování:
1. Školní rok 2020/2021 – odhlášky obědů na poslední týden měsíce
června od 28.6.2021 – 30.6.2021 bude z provozních důvodů možné
odhlásit naposled v pondělí 28.6.2021 do 10ti hodin! Přeplatky
u stravného se převádějí do dalšího školního roku s výjimkou odcházejících
žáků. Případné přeplatky těmto žákům budou převedeny zpět na účet,
který je určený k inkasní platbě. V případě, že dostáváte složenku, sdělte
prosím písemně číslo vašeho bankovního účtu, kam má být přeplatek vrácen.
Nebude-li žák či jiný strávník příští školní rok pokračovat ve
stravování, je nutné tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ,
kde se vyrovnají případné přeplatky a ukončí se automatické
nahlašování obědů od září 2021.
2. a) Školní rok 2021/2022 – žáci, kteří nastoupí do školy (tj. 1.třída,
6. třída a jiní) a budou se stravovat ve školní jídelně, přihlásí se v přípravném
týdnu (viz bod c)) formou Přihlášky ke stravování. Tuto přihlášku odevzdají
vedoucí školní jídelny, která jim předá klíčenku (čip) za úplatu 100,- Kč
a vygeneruje přístupové údaje do elektronické aplikace. V případě dotazů
kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Křupalovou Drahomíru
e-mail: krupalova@zsohrada.cz, tel.: 571 437 907 nebo 724 715 217.
b) Stávající strávníci budou automaticky převedeni na stravování
ve školním roce 2021/2022 a všem bude vygenerován oběd na týden
od 2.9. - 3.9.2021. Pokud si budete chtít v tomto týdnu obědy odhlásit bude
platit stávající systém a to: v jídelně prostřednictvím čipu, elektronicky přes
Web Kredit nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny a to vždy den předem
do 10 hod.!
POZOR!
V případě, že budete mít zájem o oběd 1. 9. 2021 (první školní den),
tak toto prosím nahlaste vedoucí školní jídelny nejpozději do pondělí
30. 8. 2021!
c) Strávníci, kteří si vyzvedávají složenku na zálohu v srpnu 2021, ať se
dostaví do kanceláře vedoucí školní jídelny v přípravném týdnu ve dnech:
23. 8. 2021 (pondělí) od 8:00 – 17:00 hod.
24. 8. 2021 (úterý) od 8:00 – 17:00 hod.
25. 8. 2021 (středa) od 8:00 – 14:00 hod.
26. 8. 2021 (čtvrtek) od 8:00 – 17:00 hod.
Pozn.: ŠJ o prázdninách nevaří!
Ve Vsetíně, dne 16. 6. 2021
Křupalová Drahomíra
vedoucí školní jídelny
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