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1. Povinnosti rodičů:
Provozovna nepřipravuje vlastní stravu, všechny chody jsou dováženy ze školní jídelny
v Třeboni při Základní škole Na Sadech 375, 379 01 Třeboň.
Rodiče jsou povinni zřídit si účet u stravovny, která zařizuje dovoz do zařízení Základní škola
a Mateřská škola Lužnice a mít na něm dostatečný vklad pro objednání stravy.
Přihláška na nový školní rok je k dispozici u ředitelky školy nebo ke stažení na webových
stránkách školy www.zsluznice.cz, www.zstrebon.cz. Po jejím vyplnění jsou údaje o dítěti
zaneseny do objednávkového systému třeboňské školní jídelny.

2. Sazba stravného:
Oběd pro děti = polévka, hlavní jídlo, salát nebo dezert nebo ovoce, nápoj
a) Strávníci do 6 let
MŠ Lužnice
přesnídávka
7- Kč
oběd
19,- Kč
svačina
7,- Kč
b) Strávníci 7 – 10 let

24,- Kč

c) Strávníci 11 – 14 let

27,- Kč

3. Způsob placení
Platby za obědy probíhají formou záloh na účet vývařovny.
Provádět se mohou buď: trvalým bankovním příkazem ,
jednorázovým příkazem (na účet č. 0604007369/0800 ).
vložením peněz přímo přes kasu třeboňské jídelny
jednorázový vklad vyššího finančního obnosu na účet jídelny
Rodiče si mohou při objednávání jídel kontrolovat stav účtu a podle toho zasílat potřebný
finanční obnos.
Doporučuji rodičům, aby zajistili dostatečný finanční obnos na stravovacím účtu a předešli
tak zbytečným komplikacím s objednávání.
Přeplatky strávníků platících trvalým příkazem se po zažádání vrací zpět na účet strávníka 1 x
ročně.

4. Objednávání a odhlašování stravy.
Strava se objednává přes objednávkový internetový systém. Každé dítě, žák má svůj účet,
z kterého objednávají nebo odhlašují stravu sami rodiče.
Objednání stravy: přes internet na účtu do 14h. předešlého pracovního dne
Odhlášení stravy: přes internet na účtu do 14h. předešlého pracovního dne,
případně zasláním e-mailu do školní jídelny
Náhlá nepřítomnost dítěte:
 Možnost vyzvednutí stravy pouze první den nepřítomnosti dítěte, další
dny dle zákona není nárok na vyzvednutí
 možnost zavolání do jídelny do 8 hod. téhož dne : 384 722 518
 napsání e-mailu : skolnijidelna@zstrebon.cz

V Lužnici, dne 25. 8. 2018

Mgr. Iva Filsaková
ředitelka škola

