INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
Vážení strávníci,
školní jídelna Moravská má zavedený automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy.
Identifikace strávníků je prováděna pomocí čipů. Cena čipu je 130,- Kč. Pokud ho strávník nepoškodí nebo
neztratí, je platný po celou dobu stravování. V opačném případě si zakoupí nový. Čip je nepřenosný na
jiného strávníka. Po ukončení stravování bude za nepoškozený čip částka 130,- Kč vrácena.
V návaznosti na automatizovaný systém úhrady a výdeje stravy má ŠJ zaveden bezhotovostní platební
styk.
Způsobů placení stravného je více, např. převodním příkazem z vašeho účtu na účet ŠJ, pomocí
internetového bankovnictví nebo v hotovosti přímo u přepážky v KB (upozorňujeme, že KB si účtuje
poplatek 75,- Kč za každou úhradu).
Nejpohodlnější pro vás bude, zvolíte-li placení stravného inkasním způsobem.
1) Zřídíte si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch příjemce platby – číslo účtu ŠJ je:
27-2886130267 kód banky 0100.
Variabilní symbol na požádání vydá ŠJ Moravská – tento údaj vyžadují jen některé peněžní ústavy.
2) Předáte ŠJ potřebné údaje, nejpozději do 10. dne v měsíci, aby vás ŠJ mohla zařadit do seznamu
inkasních srážek.
Strávníci, kteří nezřídí příkaz k povolení inkasa stravného a chtějí úhradu stravného provádět jiným
způsobem, musí vždy uvádět variabilní symbol, který jim na požádání vydá ŠJ Moravská. Jedná se o
evidenční číslo strávníka.
Úhradu stravného na následující měsíc proveďte nejpozději do 20. dne běžného měsíce.
Pokud zaplatíte stravné po termínu, obědy již nepřihlašujeme. Strávník si je musí přihlásit sám pomocí
internetu.
Výši stravného vypočítáte vynásobením počtu pracovních dnů v měsíci a sazbou za jeden oběd. Pokud
neuhradíte stravu za celý měsíc, je nutné přes internet označit obědy, které si přejete objednat. Program je
nastaven tak, že při neúplné platbě jsou přihlášeny obědy na dny, na které stačí úhrada, a to hned od 1.
pracovního dne v měsíci.
Cena obědů: 1) žáci do 6 let – 20,- Kč
2) žáci 7-10 let – 24,- Kč
3) žáci 11-14 let – 27,- Kč
4) žáci nad 15 let – 29,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku
podle bodů1) až 4) (školní rok = 1.9. – 31.8.!)
Odhlašování obědů se provádí:
1) Přes internet den předem do 12:30
2) Telefonicky den předem od 11:00 do 12:30 jen v nutném případě, nelze-li odhlásit jinak
Telefon: 596 884 555 – kancelář účetní
596 828 705 – vedoucí ŠJ
E-mail: sjidelna@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠJ PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ:
11:00 – 13:30 hod.

