Základní škola Velké Přílepy
Pražská 740, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 709 88 129, tel.: 220 930 977

Organizace stravování ve výdejně - Senioři
Stravování ve výdejně Polyfunkčního domu se školním klubem a školní kuchyní (dále jen „výdejna“) zabezpečuje
školní jídelna Základní školy Velké Přílepy. Výdejna se nachází na adrese Pražská 730, 252 64 Velké Přílepy.
Stravování je určené pro seniory s trvalým pobytem ve Velkých Přílepech pobírající starobní či invalidní důchod.
Dokumenty potřebné pro přihlášení ke stravování:
- přihláška ke stravování – ta je k dispozici na webových stránkách školy a obce a v kanceláři vedoucí školní jídelny;
- občanský průkaz – pro ověření trvalého pobytu a data narození;
- potvrzení o pobírání předčasného starobního důchodu – k nahlédnutí, dokládají pouze senioři mladší 65 let
(1x ročně spolu s přihláškou ke stravování);
- potvrzení o pobírání invalidního důchodu – k nahlédnutí, dokládají pouze lidé pobírající invalidní důchod (1x ročně
spolu s přihláškou ke stravování).
Počet strávníků je omezen. V případě naplnění kapacity nebudou zájemci o stravování přijímáni.
Strávníci odeberou čip v kanceláři školní jídelny na kauci ve výši 115 Kč, kterým se identifikují při výdeji stravy. Tento
čip slouží i pro vstup do výdejny. Pokud jej ztratí/poškodí, kauce propadá ve prospěch školy a musí odebrat čip nový
za další kauci 115 Kč.
Ztráta čipu se hlásí telefonicky na čísle školní jídelny 220 930 977 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny. Čip
se poté zablokuje, aby nedošlo k neoprávněnému použití.
Strávníkům, kteří se odhlásí ze stravování, bude navrácena záloha za čip pouze v případě, že jej vrátí nepoškozený
a vyčištěný.
Obědy se pro seniory ve výdejně vydávají od 11:40 – 12:40.
Obědy je možné nechat si dovézt do místa trvalého bydliště. Objednání dovozu se závazně vyplňuje v Přihlášce ke
stravování. Jídlonosiče a dopravné zajišťuje a hradí obec Velké Přílepy.

Způsob platby obědů pro školní rok 2019/2020:
Převodem z účtu: novému strávníkovi bude přidělen variabilní symbol (4místné číslo začínající číslicí 5…), který bude
vždy při bezhotovostní platbě uvádět. Stravné se platí paušálně, tzn. každý měsíc stejná částka. Paušál je nutno
uhradit do 22. dne předchozího měsíce na měsíc následující na účet ŠJ: 2701254328/2010 s příslušným
variabilním symbolem.
Výjimečně je možno hradit v hotovosti.
Cena 1 oběda je 80 Kč - měsíční paušální platba 1.680,- Kč.
Přeplatky stravného se budou vracet na bankovní účet uvedený v Přihlášce ke stravování nejpozději do 31. července
2020. V případě hotovostních plateb bude vrácen přeplatek taktéž v hotovosti.
Strávníci, kteří mají řádně zaplacené stravné, jsou automaticky přihlášeni na maximální počet obědů dle zaslané
částky (pokud si na Přihlášce ke stravování nezvolí jinak).
Odhlašování či opětovné přihlášení je možné max. 1 pracovní den předem prostřednictvím webové aplikace
www.strava.cz, na emailu jidelna@zsvelkeprilepy.cz, na tel. 220 930 977 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní
jídelny, a to nejpozději do 15:00 h. Osobní přístupové údaje k aplikaci obdrží strávník v kanceláři školní jídelny.
Bc. Michaela Kořánová
vedoucí školní jídelny
tel.: 220 930 977; email: jidelna@zsvelkeprilepy.cz

