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Organizace stravování – senioři a ostatní cizí strávníci
1.) Stravování zabezpečuje školní jídelna Základní školy a mateřské školy Hnízdo v Úněticích.
2.) Výdej obědů:

Místo: hlavní vchod do kuchyně nového gastro provozu
Čas: 11:00 – 11:15 h
Výdej probíhá do vlastních jídlonosičů označených jménem a příjmením. Jídlonosiče je nutné mít 2 ks (na výměnu).
Jídlonosič může být plastový nebo nerezový (hliníkový ne), nejlépe 3 -dílný.
3.) Dokumenty potřebné pro přihlášení ke stravování:

přihláška ke stravování – k dispozici na webových stránkách školy www.skolaunetice.cz a obce www.unetice.cz,
v kanceláři vedoucí školní jídelny a na obecním úřadě – kontakt na úřad 220 971 196
4.) Platby obědů:

Převodem z účtu: novému strávníkovi bude přidělen po odevzdání přihlášky variabilní symbol (4místné číslo
začínající číslicí 4…), který bude vždy při bezhotovostní platbě uvádět.
Při měsíční objednávce se stravné platí paušálně, tzn. každý měsíc stejná částka. Paušál je nutno uhradit do 25. dne
předchozího měsíce na měsíc následující na účet ŠJ: 181826927/0300 s příslušným variabilním symbolem.
Výjimečně je možno hradit v hotovosti v kanceláři školy: pondělí a pátek 10:45 – 11:15 h.
Cena 1 oběda je 95 Kč
Dotovaná cena pro seniory je 80,- Kč (podmínky dotované ceny jsou uvedeny v Přihlášce pro seniory)
Případné přeplatky stravného se budou vracet na bankovní účet uvedený v Přihlášce ke stravování nejpozději do 31.
července daného roku. Na základní individuální žádosti lze vracet kdykoliv během roku. V případě hotovostních plateb
bude vrácen přeplatek taktéž v hotovosti.
5.) Objednávání a odhlašování obědů:

Strávníci, kteří mají řádně zaplacené stravné, jsou automaticky přihlášeni na maximální počet obědů dle zaslané částky
(pokud si v Přihlášce ke stravování nezvolí jinak). Odhlašování či opětovné přihlášení je možné max. 1 pracovní
den předem prostřednictvím webové/mobilní aplikace www.strava.cz nebo na tel. 605 448 500 a to nejpozději do
15:00 h.
Osobní přístupové údaje k aplikaci obdrží strávník na jeho uvedenou emailovou adresu.

