Informace ŠJ pro rodiče žáků,
kteří se budou ve školním roce 2021/2022 stravovat na odloučeném
pracovišti SOU stavební, Borská 55 Plzeň
Placení obědů
Placení obědů bude probíhat stejně jako ve školním roce 2021/2022. Všichni máte povolené inkaso
na účet č. 727988339/0800. To se nezmění. Cena stravného 30,- Kč za jeden oběd je v obou školních
jídelnách stejná. Výše zálohy 800,- Kč je stejná a budu Vám ji strhávat z účtu v září 2021. Všechny
platby budou probíhat stejně jako dosud mezi 10. až 15. dni v měsíci ( v září záloha a pak v říjnu za
projedené obědy v září, v listopadu za projedené obědy v říjnu atd.). V červenci bude vyrovnání
zálohy za projedené obědy v červnu a vrácení přeplatku na Váš účet.

Přihlášení ke stravování
Poslední týden v srpnu (stejně jako každý rok) je nutné žáky ke stravování přihlásit. Stačí telefonicky
na tel.č. 378 027 114 , 378 027 123 nebo na emailové adrese lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz oznámit,
od kdy bude Vaše dítě chodit na oběd. První den 1.9.2021 mají žáci pouze jednu vyučovací hodinu a
oběd jim nebude zajištěn. Seznam přihlášených dětí předám vedoucí školní jídelny na SOU stavební a
od 1.9.2021 budete komunikovat pouze s jídelnou na odloučeném pracovišti.

Objednávání a odhlašování obědů
K přihlášení a odhlašování obědů nebudete ve školním roce 2021/2022 požívat přihlášení do stravy.cz
přes školu online jako dosud!!!
Školní jídelna na SOU stavebním používá internetové objednávání na https://www.strava.cz .
Informace k přihlášení uživatele, pokud je přihlášen ke stravování :
Výběr jídelny – 0097
Uživatel – prijmeni.jmeno (bez diakritických znamének)
Heslo – prijmeni.jmeno (bez diakritických znamének)
Uložit údaje – pokud je zatrženo, uloží se údaje do cookies
v prohlížeči a příště již budou předvyplněny
Zasílané zprávy – zatrhnout, které chcete posílat na e-mail
Další informace k internetovému objednávání v příloze.
Ve školní jídelně SOU stavební je výběr ze dvou druhů oběda. Odhlašování, přihlašování nebo změnu
druhu oběda je možné provést nejpozději den předem do 12.00 hodin přes internetové
objednávání nebo na tel.č. 373 730 030, 373 730 043. Není možné, aby si druh oběda mohl žák
objednávat sám pomocí čipu ve školní jídelně. Obědy má strávník přihlášené na celý školní rok a vždy
oběd č.1 . Při obědě se budou žáci prokazovat čipem, který mají všichni strávníci u sebe a používali ho
na 2.ZŠ. Pokud žák čip ztratí nebo zapomene, dostane náhradní stravenku.

V Plzni dne 15.6.2021

Monika Lohrová
vedoucí školní jídelny 2.ZŠ

