Modernizace kuchyně a jídelny – stravování žáků během rekonstrukce
Od konce června bude realizována na naší škole zásadní modernizace kuchyně a jídelny.
Předpokládaná délka je cca 7 měsíců – tedy do konce ledna 2021.
Po dobu rekonstrukce bude zajištěno stravování žáků mimo areál školy.
7.-9. třídy budou docházet na ZŠ 5.květen, dodavatel obědů Gastron (změna oproti původnímu
předpokladu; stravování na TUL by znamenalo podstatně vyšší cenu oběda)
K výdeji obědů budou od září děti potřebovat OPUS kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit na
sekretariátu u nás ve škole a to během prázdnin po telefonické dohodě nebo pak ve dnech 27.8.1.9.2020. Cena čipu je 60,-Kč.
Od září bude možná volba jídla ze tří možností. Volba probíhá online na základě přiděleného jména
a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke stravování.
Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1.9.2020 do 31.1.2021. Neodebrání
obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 14 hod. předchozího
pracovního dne na www.strava.cz
nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů.
Jídlo s sebou je možné odnést pouze první den nemoci dítěte z určené výdejny.
Aktivace OPUS karet a čipů společně s úhradou první zálohy na měsíc září a přidělení přihlašovacích
údajů proběhne osobně na ZŠ 5. květen od 24.8. – 31.8.2020 od 8:00 – 12:30 hod.
Vzhledem k poměrně náročné administraci převodu státní dotace na stravování je skutečně nezbytné
podat přihlášku ke stravování do konce školního roku prostřednictvím svých třídních učitelů.
Pozdější přihlášky nebudou přijímány a dítě by nezískalo možnost stravování.
Přihlášky po termínu naše škola nemůže registrovat a bude je přijímat výhradně vydavatel obědů
tedy jidelna@zs5kveten.cz
Forma úhrady stravného bankovním převodem: Číslo účtu: 5448672/0800
Variabilní symbol: bude přidělen na základě přihlášky při osobní návštěvě v srpnu
Konstantní symbol : 308
Specifický symbol : 3
Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucí provozu nejlépe písemnou formou
Splatnost stravného je vždy do 20. dne předchozího měsíce
Tel: 734234104; e-mail: jidelna@zs5kveten.cz;
https://www.zs5kveten.cz/index.php/general/skolni-jidelna
Ceny stravného pro žáky základní školy:
7. – 8 tř. 29.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 580,- Kč
9 třída 31.- Kč / 1 oběd – měsíční platba 620,- Kč

