Základní škola Rychvald
příspěvková organizace
Školní 1600
735 32 Rychvald, okr. Karviná

INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Vážení rodiče,
Vaše dítě, které bude navštěvovat naši školu, má možnost se stravovat ve školní jídelně
dle vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování.
Veškeré informace i tiskopisy naleznete na webových stránkách školy www.zsrychvald.cz
v rychlém odkazu: e-strava.
Co je třeba udělat?
1) Vyzvednout „přihlášku ke stravování“ a „potvrzení k povolení inkasa“.
2) V bance, kde máte zřízen svůj účet, zadat „povolení k inkasu“ ze svého účtu na níže
uvedený účet:
-název zařízení: ZŠ Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace, Školní 1600, 735 32
Rychvald
-číslo účtu příjemce platby: 101315941
-kód banky příjemce platby: 0800
-nezadávat variabilní ani specifický symbol.
-horní limit pro platbu inkasem: 700,- Kč k 20. dni v měsíci
3) Tyto dva tiskopisy odevzdat vedoucí školní jídelny a zároveň zakoupit „identifikační čip“
za 120,- Kč, který je platný po dobu školní docházky a je nutný při odběru stravy.
Strávníci, kteří uhradí stravu tímto způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 1. dne
daného měsíce. Pokud je strávník nemocný, nebo nepřítomen ve škole z jiného důvodu, musí
si stravu odhlásit přes internet (e-strava) den předem do 13:00 hod nebo u vedoucí školní
jídelny.
Stravu pro nemocného si mohou rodiče vyzvednout v době od 11:00 do 11:30 hod.
A TO JEN PRVNÍ DEN NEMOCI DÍTĚTE. V PŘÍPADĚ, ŽE OBĚDY NEBUDOU
ODHLÁŠENY, DOPLATÍ RODIČ DÍTĚTE NÁKLADY 28 Kč za každý
neodhlášený oběd!!!
Oběd pro děti 1. – 4. třída (7 – 10 let) = 21,- Kč
Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy: 11:45 - 14:00 hod
Během výdeje obědů je přítomen pedagogický dozor.
Ve výjimečných případech můžete stravu uhradit hotově poslední dva dny v měsíci
v určených hodinách.
Vážení rodiče, aby jste předešli dlouhým frontám na začátku školního roku, podávejte prosím
přihlášky již do 30.6. 2017.
Provozní doba kanceláře: denně 7:30 – 8:30
Kontakt: telefon: 730 521 485
mail:
jidelna@zsrychvald.cz

Kontakt: +420 730 521 478, zsrychvald@zsrychvald.cz

