Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno
IČ: 48513997, tel. č. 547 227 171, e-mail: info@skolabosonohy.cz

Informace o školním stravování - ZŠ
1. Přihlašování a odhlašování stravy
Rodiče mohou své děti přihlásit na obědy v průběhu celého školního roku. Školní jídelna je
v provozu ve dnech školního vyučování.
Obědy se odhlašují vždy jeden pracovní den předem do 13 hodin.
Odhlašování provádí rodiče telefonicky na telefonní číslo 547 227 531 nebo osobně ve školní
jídelně.
Pokud není možné včas stravu odhlásit, mohou si ji vyzvednout v době od 11.15 do 11.30
hodin nebo od 12.15 do 12.30 hodin a to pouze první den nepřítomnosti dítěte.
Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.

2. Věkové kategorie strávníků
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu
jejich pobytu ve škole. Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií:
7 – 10 let – platba 23 Kč (oběd)
11 – 14 let – platba 26 Kč (oběd)
Věkem žáka se rozumí věk, kterého žák dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1. září
do 31. srpna následujícího kalendářního roku).

3. Důležité upozornění
Pokud rodiče dítě včas neodhlásí ze stravování osobně nebo na telefonní číslo kuchyně do 13
hodin předchozího pracovního dne, zaplatí od druhého dne plnou cenu oběda tj. včetně ceny
potravin, věcné i osobní náklady. Jde o smluvní cenu tj. výše finančního normativu (67 Kč za
oběd).

4. Výdej stravy
Obědy se vydávají od 11.15 do 13.30 hodin, pro žáky 5. ročníku do 13.45 ve dnech s 6
vyučovacími hodinami. Strava bude vydána po přiložení čipu k výdejnímu terminálu.

5. Způsob platby
Stravné se platí do 20. dne předchozího měsíce složenkou, bankovním převodem, ve
výjimečných případech v hotovosti.
Číslo účtu školní jídelny: 10006-94233621/0100.
Přeplatky stravného se průběžně převádějí do dalšího období a vracejí se na účet zákonného
zástupce dítěte až po odchodu dítěte ze školy.
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