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).

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 (může být navýšen): 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. Provozní řád jídelen 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. Stravovací čip
si žák po zaplacení 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. dne 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 ve středu 2. 9. 2020, tak aby Vaše dcera/syn, měli možnost si stravu řádně objednat nejpozději
do 1. 9. 2020 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

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