Informace o způsobu placení stravného
a cena stravného
Výběr bezhotovostního stravného se provádí takto:
Strávníci platí trvalým příkazem mezi 1. až 15. dnem v měsíci na daný
měsíc na účet 19-0678370267/0100. Vyúčtování se provádí k datu 31.
12. a 30. 6. To platí i v případě ukončení stravování.
Pokud stravné není uhrazeno do konce daného měsíce, je strávník
obeslán upomínkou, v případě že na tuto upomínku nereaguje do data
uvedeného na upomínce, je zablokován bez možnost objednat oběd.
Hotovostní platby:
Žáci evidovaní ve stravovacím systému a vlastnící funkční čip, mohou
platit hotově i platební kartou a to nejpozději den předem.
Ostatní strávníci evidovaní ve stravovacím systému a mající funkční
čip, mohou platit hotově, platební kartou nebo stravenkami Sodexo
(GASTRO PASS), Check Dejeuner a TICKET RESTAURANT,
případně stravenkovou kartou a to minimálně den předem.
V případě úplného ukončení stravování se přeplatek vrací vždy
hotově a to po předložení občanského průkazu.
Subjektům zaměstnávajícím zaměstnance škol a školských zařízení a
ostatním subjektům, s nimiž je řádně uzavřena smlouva o poskytování
závodního stravování, je po ukončení měsíce vystavena faktura
s přiloženým jmenným seznamem včetně dnů odebrané stravy.
Strávníci neevidovaní ve stravovacím systému a nevlastnící čip, si
mohou oběd objednat a zaplatit na následující den a to hotově. Tito
strávníci obdrží oběd v jídelně po předložení uhrazeného dokladu.
Odhlašování a změny obědů si provádí strávník minimálně 1 den
dopředu, ve výjimečných případech do 8.00 ráno daného dne.
Odhlašování a změny jsou možné telefonicky, e-mailem na adrese
maticni@volny.cz nebo pomocí webových stránek www.maticni.cz
přes odkaz www.strava.cz.
Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje
náhrada.

Ceny stravného od 1. 9. 2019
žáci do 6 let
žáci 7 - 10 let
žáci 11 - 14 let
žáci nad 15 let

............................ 25,- Kč
............................ 26,- Kč
............................ 27,- Kč
............................ 30,- Kč

Školští zaměstnanci (výdejny)
62,- Kč
Školští zaměstnanci ................. 64,- Kč
Cizí strávníci ............................. 65,- Kč

