Informace pro strávníky Školní jídelny ZŠ Máj I. a ZŠ Máj II.
Cena obědů
strávníci 3 - 6 let (školky)
strávníci 6 - 10 let
strávníci 11 -14 let
strávníci 15 a více
fot. akademie JČ
cizí strávníci

21,- Kč
23,- Kč
25,- Kč
27,- Kč
40,- Kč
64,- Kč

Způsob placení
Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu
U účetní na ZŠ Máj I si zakoupíte za hotové čip pro výdej a objednávání stravy. Cena čipu je 120,-Kč.
Ve spořitelně či jiném peněžním ústavu si vyřídíte inkasní příkaz pro Školní jídelnu Máj.
Inkasní příkazy je nutno založit na následující číslo účtu, kterým si budeme inkasovat stravné a zároveň
předložit vaše číslo účtu.

Česká spořitelna: číslo účtu 100 204 641/0800
Zaplacením ze sporožirových či běžných účtů je automaticky přihlášena strava na celý měsíc nebo určité
dny dle přání strávníka po celou dobu stravování včetně začátku i konce školního roku. (Pokud není
strava odhlášena nebo strávník neukončil docházku na obědy). Prázdniny jsou odhlášeny automaticky.
Doporučujeme při ukončení docházky na obědy zrušit inkasní příkaz pro naší školní jídelnu, u účetní
natrvalo odhlásit stravu a vrátit čip. (předejdete tak následným nedorozuměním s trvalým odhlášením
obědů).
Záruka čipu je 24 měsíců a vztahuje se pouze na nepoškozený čip.
Pokud strávník ukončí stravování v ŠJ během záruční doby, bude mu vráceno 50% hodnoty čipu.
Po uplynutí 24 měsíců je hodnota čipu nulová. V případě ztráty čipu si strávník zakoupí nový čip.

Složenkou
Pouze v mezním případě.
U účetní na ZŠ Máj I si zakoupíte za hotové čip pro výdej a objednání stravy. Cena čipu je 120,-Kč.
Strávník platící složenkou je odhlášen, přihlášení je pouze po předložení zaplacené složenky den předem
do 12.00 hodin.

Odhlašování a přihlašování obědů
Oběd se přihlašuje i odhlašuje do 12.00 hodin pracovní den předem u účetní Školní jídelny v kanceláři
na Máji I. nebo telefonicky na čísle 385 311 066 ( e-mail jidelna2@zsmaj.cz ).
V případě nemoci je možné 1. den nepřítomnosti dítěte si oběd vyzvednout, další je však nutné odhlásit!
(vyhláška 107/2005Sb. o školním stravování). Výdej oběda do jídlonosičů:
11.15 – 11.45
13.10 – 13.30

Úřední hodiny
Pracovní dny školního roku

7.40 - 8.00
11.15 - 12.30
12.45 - 14.00

Obědy je možné odhlašovat a vybírat ze 2 menu přes internet. Podrobnější informace na
www.zsmaj.cz (nutno zakoupit za poplatek 30,-Kč PIN)
Veškeré informace ke stravování ve ŠJ Máj I, M. Chlajna 21, Č. Budějovice dostanete u účetní ŠJ v úředních
hodinách nebo na tel. čísle 385 103 246 pí. Čejnová, 385 311 066 vedoucí ŠJ pí. Majerová

