Organizační informace pro
stravování

Організаційна інформація що
до харчування

Na základě pokynu vedoucí provozu školní jídelny, kam
děti dochází na obědy, bude komunikace ohledně
stravování dětí probíhat následovně:
• online přes portál www.strava.cz
• telefon: 383 422 093
• mail: zsjak.jidelna@zsjak-blatna.net
• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny

На підставі вказівок керівника виробництва шкільної
їдальні, куди діти ходять на обід, буде спілкування
з питань харчування дітей відбуватися наступним
шляхом:
• онлайн через портал www.strava.cz
• телефон: 383 422 093
• пошта: zsjak.jidelna@zsjak-blatna.net
• особисто в кабінеті завідуючого шкільною
їдальнею

Rodiče musí žáka ke stravování ve školní jídelně přihlásit.

Батьки повинні зареєструвати учня на харчування
в шкільній їдальні

Žáci mají stravování zajištěno automaticky na celý měsíc. V
případě odhlášek, ať již z jakýchkoli důvodů, prosíme o váš
e-mail na mail. adresu zsjak.jidelna@blatna.net nejdéle
den předem do 13.00 hod. Pokud nedojde k odhlášce
a odběru oběda, oběd bude účtován.

Учні мають автоматично забезпечено харчування на
повний місяць. У випадку відмови від харчування
з будь-якої причини просимо надіслати повідомлення
за адресою електронної пошти zsjak.jidelna@blatna.net
напередодні до 13.00. Якщо не буде повідомлено про
відмову, і обід не буде отриманий, вартість страв буде
нарахована.

Cena oběda je:
• 25,- Kč (věk 7 -10 let)
• 27,- Kč (věk 11 - 14 let)
• 29,- Kč (15 a více let)

Вартість обіду становить:
• 25 крон (вік 7-10 років)
• 27 крон (вік 11-14 років)
• 29 крон (15 і більше років)

Jídelní lístek na nadcházející týden bude zveřejněn na
portálu www.strava.cz a vyvěšen na nástěnce u školní
jídelny.

Меню на наступний тиждень буде опубліковано на
порталі http://www.strava.cz та розміщено на дошці
оголошень у шкільній їдальні.

Stravné se platí předem do 25. dne na nový měsíc. Stravné
lze hradit z jakéhokoliv účtu. Pokud není
stravné zaplaceno, nemá strávník na oběd nárok. Obědy
jsou zablokovány až do zaplacení. Strávník
nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit
dlužnou částku. Nový strávník platí první platbu
předem.
Způsob úhrady:
• inkasem z účtu
• v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Харчування оплачується наперед до 25 числа нового
місяця. Оплатити харчування можна з будь-якого
рахунку. Якщо ні
пансіон оплачений, пансіонер не має права на обід.
Обіди заблоковані до оплати. Бордер
або законний представник прикордонника
зобов'язаний сплатити належну суму. Новий бортник
сплачує перший платіж
наперед.
Спосіб оплати:
• пряме дебетування з рахунку
• готівкою у завідуючого шкільною їдальнею

V případě dotazů či připomínek, jsme k dispozici. Případné Будь ласка, звертайтеся до нас разі виникнення питань
změny budou včas avizovány.
чи зауважень. Про можливі зміни Ви будете своєчасно
інформовані.
Vedoucí školní jídelny

Керівник шкільної їдальні

