Klášterského 4, 617 00 Brno
tel.: 545 233 596, 545 234 268
mobil: 605 778 051
e-mail: dmklast4@seznam.cz
www.dmklast4.cz

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
vedoucí stravování: Věra Krejčí
tel.: 513 034 997, mobil 777 039 292, email: krejci.dmklast@seznam.cz

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že Vaší dceři/synovi ........................................................
byl přidělen variabilní symbol ............................................. pro platbu stravy.
Číslo účtu DM: 133933621/0100 KB Brno – město.

Zároveň Vám posíláme informace o platbách a stravování ve školním roce 2019/2020: v DMaZŠSB je
pro žáky zajištěno stravování, večeře a snídaně, které se vydávají ve výdejnách stravy, obědy zajišťují
příslušné školy. Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů má
žák nárok na 2. večeři v hodnotě 13 Kč. V případě Vašeho zájmu sdělte tuto skutečnost písemně
vedoucí stravování.
Finanční limit na nákup potravin:

snídaně, přesnídávka a svačina
večeře

29,-Kč
33,-Kč

Nákup stravy je možný buď trvalým příkazem z bankovního účtu nebo složenkou. Strava se přihlašuje
a odhlašuje pomocí čipu, SMS nebo přes internet 24 hodin dopředu, vždy do 8:00 hod. Základní
informace o systému můžete nalézt na www.visplzen.cz. Strávník si může objednat stravu na 1 týden
dopředu. Večeři lze volit ze dvou jídel. Ukázku jídelníčku je možno podrobně zhlédnout na našich
stránkách: www.dmklast4.cz.
Podmínkou pro objednání stravy je vložení platby na účet žáka. Při bezhotovostních platbách je nutno
správně uvádět variabilní symbol; ten se pro žáka během ubytovacího období nemění (viz. přiložená
složenka). Složenkou lze zaplatit i stravovací čip, který si žák při nástupu vyzvedne. Doporučená výše
platby na září je 1350 Kč, včetně zálohy 150 Kč na stravovací čip, ta bude Vaší dceři/synovi vrácena
při ukončení ubytování v DM a odevzdaní čipu (čip je žák povinen vrátit nejpozději do 31. 12.
kalendářního roku, kdy ukončil ubytování). V případě ztráty čipu je nutné zakoupit nový. (Pokud bude
již jednou ztracený čip znovu nalezen, vrácení zálohy již není možné).
Termíny splatnosti: 15. každého měsíce. Je třeba si uvědomit, že převod financí mezi peněžními
ústavy může trvat i čtyři dny. Je nutno sledovat výši konta na terminálu. Pravidelné stravování začne
v úterý 3. 9. 2019, tak aby Vaše dcera/syn, měli možnost si stravu řádně objednat nejpozději do 2. 9.
2019 do 8:00 hod. u terminálu na DM.
V souladu se zdravým životním stylem doporučujeme, aby se Vaše dcera/syn pravidelně stravovali.

V Brně dne: 3. 7. 2019

..................................................
Věra Krejčí, vedoucí stravování

Základní informace pro přihlašování a odhlašování viz. zadní strana.
V případě nejasností kontaktujte vedoucí stravování.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET
Na stránkách www.strava.cz, číslo zařízení: 4078.
U vedoucí stravování nahlaste uživatele, e-mailovou adresu a heslo!
Pro chytré mobily možnost stáhnout aplikaci strava.cz pro Android.

_________________________________________________________________________________

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY FORMOU SMS
SMS na číslo 737 206 697
1) Základní tvar SMS bude mít níže uvedené náležitosti:
1. zákaznické číslo je pro všechny stejné: 4078
2. uživatel (příjmení a jméno max. 25 znaků): např. novakovasarka nebo novakova
3. heslo (max.25 znaků) si zvolíte sami a zaevidujete u vedoucí stravování
Pro odhlašování a přihlašování stravy mobilem je potřeba dostavit se k vedoucí stravování a nahlásit
heslo pro SMS uživatele. Je důležité vyhnout se háčkům, čárkám atd. ve jménech i heslech a dodržovat velká a malá písmena tak, jak jste je nahlásili u vedoucí stravování, jinak se vaše odhláška či
přihláška nezpracuje a nebude provedena.
Základní tvar SMS pak bude vypadat takto: 4078,uživatel,heslo,
→ pro oddělení jednotlivých částí použijte znak , (čárka)
2) Dále připojíte konkrétní požadavek pomocí níže uvedených kódů:
odhláška
přihláška

O (velké písmeno O, nikoliv 0 nulu)
P (velké písmeno P)

snídaně
večeře

A (velké písmeno A)
E (velké písmeno E)*

datum

pouze den (např. 15)

*kód večeře platí pouze při rozlišení nabízené stravy:

večeře 1.: normál → E8
večeře 2.: vegetariánská → E9

► PŘÍKLADY SMS ◄
Odhlášení CELÉHO DNE 15. 11.

4078,novakovasarka,heslo,O15

Odhlášení SNÍDANĚ 15. 11.

4078,novakovasarka,heslo,O15A

Odhlášení VEČEŘE 15. 11.

4078,novakovasarka,heslo,O15E

Odhlášení ZA OBDOBÍ 15. 11. do 18. 11.

4078,novakovasarka,heslo,O15-18

Přihlášení SNÍDANĚ A VEČEŘE NORMÁL 15. 11.

4078,novakovasarka,heslo,P15AE8

Přihlášení VEČEŘE VEGETARIÁNSKÉ 15. 11

4078,novakovasarka,heslo,P15E9

