Školní jídelna Masarykovy ZŠ Horní Bříza
Vedoucí ŠJ: Jana Tycová
Tel.č.: 377 333 808
777 101 912
Ke stravování ve školní jídelně se žáci přihlašují přihláškou,
kterou obdrží u vedoucí školní jídelny. Vyplněnou a
rodiči
podepsanou přihlášku odevzdají zpět. Stravné se platí formou
zálohy z bankovního účtu.
V případě nezaplacení obědů v daném měsíci bude strávník
vyloučen ze stravování.
Platby bankovním účtem: rodiče si zařídí trvalý příkaz, ze svého
účtu posílají měsíčně zálohy v případě stravování pondělí až pátek
v minimální výši 600,-Kč. Vyúčtování se provádí v červenci ( leden –
červen ) a v lednu ( červenec – prosinec ).
č.ú. pro zasílání plateb: 0728096359/0800.
Výdej obědů

11.00 – 13.30 hod.

Vaříme na výběr 2 druhy oběda, strávník má automaticky přihlášený
oběd č. 1. V případě zájmu o oběd č. 2 si strávník navolí změnu na
objednacím boxu nebo na www.strava.cz
Obědy se odebírají na kreditní kartu nebo indukční čip. Poplatek za
kartu 30,-Kč nebo za čip 115,-Kč je stržen spolu se stravným z účtu.
Obědy se přihlašují a odhlašují telefonicky den předem, nejpozději
do 11.00 hod. nebo na objednacím boxu 2 pracovní dny předem nebo
na www.strava.cz. Neodhlášené obědy propadají a není za ně
poskytnuta náhrada. Při nemoci žáka se vydá oběd první den do
jídlonosiče, další dny si rodiče odhlásí.
Věkové skupiny
strávníci 7-10 let
strávníci 11-14 let
strávníci 15 let a více

cena oběda
26,-Kč
28,-Kč
30,-Kč
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