Informace o školní jídelně
VÁŽENÍ RODIČE,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o novinkách a podmínkách provozu školní jídelny v novém školním
roce. Stravování ve školní jídelně je zajištěno společností Ekolandia. Kontaktní osobou za společnost Ekolandia
je paní Lenka Štěrbová, tel. 734 854 700, email:lenka.sterbova@ekolandia.cz
Jídlo je připravováno výhradně z čerstvých surovin. Vše vaříme brzy ráno od 5h, aby Vaše jídlo bylo čerstvé.
K vaření využíváme rovněž metodu sous vide - noční dlouhé vaření při nízké teplotě, aby maso bylo šťavnaté a
byly v něm zachovány minerály a vitamíny.
Jídelníček je tvořen ve spolupráci s nutriční terapeutkou Bc. Martinou Kučerovou.

JAK ZÍSKAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE?
●
●

●

Pro objednávání obědů využijeme i v tomto školním roce již osvědčený objednávkový systém.
Objednávku stravy je možné realizovat on - line na webu .
Prosím zašlete nám vyplněnou přihlášku ke stravování, která je přílohou tohoto mailu na
lenka.sterbova@ekolandia.cz. Do 5 pracovních dní od přihlášení dostanete přihlašovací jméno a heslo
do on-line objednávkového systému www.strava.cz
Další možnost je odevzdat přihlášku příslušnému pracovníkovi školy, do které docházíte.

MÁM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A JAK NYNÍ OBJEDNÁM ČI
ZRUŠÍM OBĚD?
●
●
●

●

Nyní máte možnost objednávat a odhlašovat obědy, přečíst si jídelníčky na následující měsíc (které
obsahují rovněž složení pokrmů) a můžete kontrolovat stav účtu v systému.
Jídelníček na následující měsíc je k dispozici v objednávkovém systému vždy od 20ho. Rodiče
objednávají na celý měsíc dopředu do 25ho.
Dítěti přihlášenému ke stravování (navštěvující ZŠ) se automaticky objednává jedna varianta na celý
měsíc při kladném zůstatku na účtu 21ho na následující měsíc (kredit musí být ve ve výši minimálně
měsíční objednávky). Rodiče mohou měnit variantu jídla na celý měsíc dopředu do 25ho dne v měsíci,
který předchází měsíci, pro který objednáváte stravu.
Učiněnou objednávku jídla je možné kdykoliv zrušit, nejpozději však do 10.00 hod. pracovního dne,
který předchází dni, ve kterém rušíte objednané jídlo.
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JAK HRADIT STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?
●

●
●
●

Bankovním převodem
Číslo účtu: 2800338295/2010
IBAN: CZ8620100000002800338295
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
VS: registrační číslo strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování
Objednávání obědů je možno pouze při kladném zůstatku na účtu. Kredit se dobíjí převodem na účet,
kredity jsou připisovány do 5 pracovních dní.
Vyúčtování stravy se provádí 2x ročně k 31.12. a k 31.8. do 30 dní, pouze na vyžádání
Bez nedostatečné výše složené peněžní zálohy nelze realizovat objednávku obědů. Výdej jídel probíhá
pouze na základě uskutečněné objednávky, oběd není možné ve školní jídelně volně zakoupit.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY OBJEDNÁVÁNÍ?
●

●
●

Podmínky objednávání jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějším předpisů.
Přihláška ke stravování dětí platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze
stravování.
Školní stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu dětí ve škole. V době nemoci není
možné poskytnout žákovi stravu, jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo
z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka.
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FEEDBACK? - ŠKOLNÍ RADA PRO STRAVOVÁNÍ?
●
●

Budeme rádi za Vaši zpětnou reakci. S Vašimi dotazy a připomínkami se můžete obrátit na Vašeho
manažera školní jídelny Lenku Štěrbovou, tel. 734 854 700, email:lenka.sterbova@ekolandia.cz
2x ročně se schází školní rada pro školní stravování které se účastní zástupci školy, dodavatelé, rodičů.

