Informace školní jídelny!
Telefon do školní jídelny: 585438315
1)Nahlášení nového strávníka:
Nového strávníka je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ (osobně nebo telefonicky ). Při nahlášení je
třeba uvést jméno,třídu,adresu,datum narození a zvolený způsob platby. Dále je třeba
uvést Vaše číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso, nebo i u platby složenkou potřebuji
číslo Vašeho účtu (vracení případných přeplatků stravného probíhá bezhotovostně na účet).
Dále je nutno nahrát do počítače ve školní jídelně čip (stejný, který slouží ke vstupu do
budovy školy), pomocí kterého probíhá výdej obědů. Nahlašování na nový školní rok na
září vždy až od 20.8. ! Nejdříve musím mít uzavřený minulý školní rok a přednastavené
třídy na nový.
2)Způsoby platby:
Platba obědů probíhá zálohově dopředu na následující měsíc.
Složenkou.
Strávník si vyzvedne v kanceláři ŠJ složenku. S ústřižkem od zaplacené složenky si přijde
přihlásit obědy.
Příkazem k úhradě z účtu.
Strávník si buď vyzvedne složenku v kanceláři ŠJ, nebo si může vypočítat částku sám (cena
oběda pro danou kategorii x počet školních dní v daném měsíci) nebo stačí zavolat na výše
uvedené číslo o informaci na částku za daný měsíc. Platbu pošle příkazem z účtu na náš
běžný účet číslo 20036-1804664309/0800. Až mi přijde platba na výpise (je třeba počítat
s prodlením od zadání platby do připsání 1 – 3 dny dle druhu banky) je možno se nahlásit na
obědy.
Inkasem z účtu.
Strávník si ve své bance zařídí souhlas s inkasem ve prospěch našeho účtu: 100022661/0800.
Jedná se o sběrný účet jen pro inkasa (nesouvisí s běžným účtem,nelze na něj platit
příkazové platby). Při vyřizování souhlasu se zadává pouze Vaše a naše číslo účtu a limit,
zároveň nahlásí ve školní jídelně číslo svého účtu,ze kterého se bude inkasovat. Požadavek na
inkasování platby zasílám do banky okolo 10tého dne v měsíci (nový souhlas s inkasem musí
být vyřízený do desátého, pokud není, inkasní platbu je možno realizovat až od dalšího
měsíce.) Česká spořitelna mi v případě neprovedení inkasa zasílá soupis strávníků, ti co mají
účet u ČS do 19tého dne v měsíci, z ostatních bank do 25tého dne v měsíci. Tento soupis je po
obdržení umístěn na nástěnku. Pokud chtějí strávníci, kterým se inkaso neprovedlo mít obědy
musí daný měsíc zaplatit složenkou nebo příkazem z účtu.
Upozornění: obědy placené inkasem musí být přihlášeny nejpozději do 10tého dne
v měsíci na celý aktuální měsíc, jinak se na následující měsíc vypočte špatná částka.
(Počítač při vyjetí inkas vypočte částku na následující měsíc a od ní odečte částku, která
je k desátému na kartě strávníka, když nejsou přihlášeny obědy až do konce měsíce vypočte
se na další měsíc málo) Rovněž upozorňuji, že při zadání požadavku na inkaso desátého se
požadované platby v počítači a tím i na serveru www.strava.cz zobrazí jako zaplacené (při
neprovedení inkasa se částka zruší) ale ve skutečnosti ještě žádná platba nepřišla, proto si
strávník může přihlašovat obědy na další měsíc až od 25tého dne, až je platba skutečně na
našem účtu.

3)Nikdo nemá přihlášený oběd dokud není zaplaceno (tzn. úhrada je na mém výpise) a
není strávníkem nahlášen oběd v kanceláři ŠJ. (studenti gymnázia si obědy přihlašují
sami!! )
Obědy je nutno vždy (po zaplacení) před začátkem měsíce přihlásit (stačí 2-3 pracovní dny
předem) Nejlépe přes internet (přihlašovací údaje na www.strava.cz obdrží strávník při
prvním nahlášení v kanceláři ŠJ) nebo jen ve vyjímečných případech (není přístup k internetu)
v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky.
Oběd je nutno přihlásit nejpozději pracovní den před požadovaným obědem do 10.00 hodin.
(v deset hodin musím nahlašovat do ŠJ Olomouc-Hejčín přesný stav obědů)
Pokud jsou obědy nahlášeny až po desáté hodině je oběd přihlášen až na další následující
pracovní den.
Upozornění za pracovní dny jsou považovány dny bez sobot,nedělí,svátků a prázdnin.
4)Odhlášení obědů do 10.00 h na následující pracovní den ! přes internet nebo ve
vyjímečných případech (viz.bod 3) v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky.
V deset hodin musím nahlásit počet obědů do ŠJ-Hejčín, pak to již nemohu změnit.
Vyjímky:
Před zimními a letními prázdninami se odhlášky berou naposled 2-3 dny před koncem školy
(upřesnění je vždy vyvěšeno na vstupních dveřích do budovy a na nástěnce školní jídelny)
Je to proto, aby si dodávající jídelna mohla objednat zkáze podléhající potraviny přesně podle
počtu obědů a nezůstalo jim nic na skladě.
4)Přihlašování obědů na další měsíce.
Na další měsíce se vyzvedávají složenky a přihlašují obědy placené na poště, příkazem
k úhradě nebo inkasem z České spořitelny vždy po 20. dni v měsíci.Obědy placené inkasem
z účtu u jiných bank okolo 25. dne v měsíci, až mi banka pošle úhradu na účet (inkasa se
stahují z účtů strávníků postupně na sběrný účet a platbu mi naše banka pošle jednou částkou,
až má všechny úhrady nebo zamítnutí, to trvá asi deset dní)
O začátku výdeje složenek a přihlašování obědů na další měsíc jsou strávníci informováni
vývěskou na vstupních dveřích do budovy, ve které je školní jídelna.
Vyjímka: Před vánočními prázdninami (začínají okolo 21.12.) se složenky vydávají a obědy
placené složenkou nebo příkazem k úhradě přihlašují dříve (asi týden před prázdninami),
stravenky placené inkasem z účtů v České spořitelně (platba chodí nejdřív) jeden nebo dva
dny před prázdninami, inkasa z ostatních bank přijdou až o prázdninách.U této platby si
strávníci můžou obědy nahlásit pouze přes internet od 27.12.
Ceny obědů od školního roku 2017/2018:
Kategorie žáků ZŠ ve věku 6.-10.let (počítá se věk,který dovrší do data 31.8.2018
26,-- Kč za oběd
Kategorie studentů ve věku 11. – 14.let (počítá se věk, který dovrší do data 31.8.2018)
30,-- Kč za oběd
Kategorie studentů ve věku 15. a více (věk,který dovrší do data 31.8.2018)
33,-- Kč za oběd
Ceny se mohou na základě požadavku dovážející jídelny změnit. O změně jsou strávníci
informováni vývěskou na dveřích naší ŠJ.

