Vážení rodiče žáků Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice, zasíláme Vám pokyny pro
přihlášení žáků ke stravování od 01.09.2022.

Systém internetového objednávání obědů www.strava.cz (jídelna 3587) bude
spuštěn 26.08.2022.
Žákům, kteří se stravovali ve školním roce 2021/2022 můžete obědy objednávat od
26.08.2022. Tito žáci si jen musí 01.09.2022 od svého třídního učitele vyzvednou přihlášku
ke stravování a vyplněnou ji musí odevzdat vedoucí školní jídelny nejpozději do 05.09.2022.
Pokud tak žák neučiní, bude mu strava do odevzdání přihlášky zablokovaná.
Rodiče žáků prvních tříd, kteří přecházejí z mateřských škol, kterým připravujeme stravu,
jsou již převedeny do ZŠ Ludgeřovice a Markvartovice a rodiče mohou již od 26.08.2022
dětem stravu objednat pod stejným uživatelským jménem a heslem, které používali v MŠ. Za
vedoucí jídelny si zajdou jen koupit čip a odevzdat přihlášku ke stravování.
Rodiče nových žáků, musí osobně navštívit vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny
musí žáky navézt do systému, rodiče obdrží uživatelské jméno a heslo pro internetové
objednávání obědů a koupí si pro své dítě čip. Cena čipu činí 150,- Kč. Čip je nevratný.
Vedoucí školní jídelny můžete navštívit ve dnech od 22.08.-31.08.2022 v době 7.00 - 12.00,
případně první týden v září.
Školní jídelna nabízí jen pro žáky 1.-4.ročníku ZŠ Ludgeřovice možnost zakoupení svačiny.
Pokud máte pro své dítě o svačiny zájem, vyplňte přihlášku, kterou obdržíte u třídního
učitele nebo v kanceláři ŠJ.
Další pokyny pro ZŠ si přečtěte na www.zsludgerovice.cz nebo na zařízení, které Vaše dítě
navštěvuje.
Závěrem nám dovolte Vás upozornit, že za odhlašování a přihlašování obědů je zodpovědný
zákonný zástupce. V případě neodhlášení dítěte v době nepřítomnosti žáka ve škole Vám
bude účtován poplatek +38,-- Kč u žáků 1 - 4 tříd, poplatek 39,-- Kč u žáků 5 - 9 tříd za
každý neodhlášený oběd. Nejedná se o první den nepřítomnosti žáka.
Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Zdeňka Václavíková
vedoucí školní kuchyně
tel.: 731 513 337
email: jidelna@zsludgerovice.cz

Mgr. Karel Moric
ředitel školy

