INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH
V MNICHOVĚ HRADIŠTI
PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ
• Strávník musí být řádně přihlášen
přihláška ke stažení na www.jidelnymh.cz , lze vyplnit i online
• Obědy musí být zaplaceny předem a to minimálně 24 hodin před vydáním stravy (den předem)
• Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem do 14,00 hod. na internetu
www.strava.cz, elektronicky info@jidelnymh.cz , telefonicky nebo osobně v kanceláři ŠJ.
•
•

Strávník je povinen při odběru jídla předložit vlastní bezkontaktní čip
Přihlášky a odhlášky obědů jsou zásadně věcí strávníka nebo jeho zákonného zástupce.
Nabízíme vám OBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL PO INTERNETU, tato služba je zdarma a umožňuje:
1. Objednávání, přeobjednávání a odhlašování jídel
2. Sledování stavu vašeho konta
3. Pro rodiče informace o docházce strávníka (info na e-mail při 3 po sobě neodebraných obědech)
4. Celkový měsíční přehled o platbách a odhláškách
Zájemci o tuto službu se mohou dostavit do kanceláře ŠJ, kde obdrží přístupové údaje k této službě
nebo zašlete požadavek na info@jidelnymh.cz a obratem obdržíte přístupové údaje.
• ŠJ neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů.
• Pokud strávník onemocní, tento den si mohou odebrat stravu rodiče (zákonní zástupci). Ostatní
dny jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni odhlásit, jelikož má dítě nárok na dotovaný oběd pouze
kdy je přítomno ve škole (zákon 561/2004 Sb. a 472/2011 Sb., školský zákon).
• Vrácení přeplatku poukazujeme na konci školního roku nebo po ukončení stravování - hotově
nebo na váš účet
• Přihlášení strávníci s platbou inkasem se automaticky přihlašují na další školní rok
(dle nastavených stravných dnů)-pokud nebylo stravné zrušeno do konce školního roku
předešlého ( tj. 30.6.)

Možnosti platby:
1) INKASEM ze všech účtů - zálohou na 1 měsíc vždy k 20. předešlého měsíce.
Informace o souhlasu s inkasem obdržíte při podaní přihlášky v kanceláři ŠJ nebo e mailem.
2) HOTOVOSTÍ V KANCELÁŘI ŠJ - zálohou na 1 až 10 měsíců dopředu, (dle přání)
3) PLATEBNÍ KARTOU V HLAVNÍ POKLADNĚ – ŠJ STUDENTSKÁ
Cena obědů dle věkových skupin
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1až 3.

1. 6 – 10 let
2. 11– 14 let
3. 15 a více let

28,-- Kč
32,-- Kč
34,-- Kč
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Bezkontaktní čip
125-- Kč
pro majitele ISIC KARTY možno použít na obědy
Kontakt:
kancelář Školní jídelny,
Studentská 895, Mnichovo Hradiště
Liebichová Helena
tel. 326 771 060, 733 177 667 - ŠJ Studentská
Semler Vladimír
Tel. 733 194 663 – ŠJ Mírová
www.jidelnymh.cz , e-mail: info@jidelnymh.cz

Ředitel Školní jídelny
František Ouředník

