Školní rok 2016/2017
1) Dodavatel stravy
Již několik let spolupracujeme s českou firmou Bionea – www.bionea.cz, která nám stravu
dováží. Každý den lze vybírat z masové či vegetariánské varianty, v pátek navíc i sladkou
verzi. Kromě oběda můžete pro děti objednat též dopolední i odpolední svačinu. Příklad
jídelníčku naleznete na stránkách Bionea, viz odkaz.
2) Cena a kalkulace stravy
Cena za jeden oběd je 66 Kč, za jednu svačinu 26 Kč. Po skončení každého měsíce se celková
položka za příslušný počet odebraných obědů a svačin promítne do faktury. Stravné se tedy
platí zpětně a příslušná částka se automaticky odečte ze zálohy.
3) Jídelníček a volba jídel
Vždy zhruba týden před koncem každého měsíce škola obdrží od firmy Bionea jídelníček
na měsíc následující. Ten obratem nahráváme na školní intranet. Rodičům přijde do emailu
zpráva, že je možné provést výběr obědů a svačin. Po přihlášení se do intranetového systému
naleznete volbu Obědy a svačiny. Svému dítěti tedy na následující měsíc vyberete
preferovaná jídla. V případě, že takto z jakýchkoli důvodů neučiníte, není nutné se obávat, že
Vaše dítě oběd nedostane. Objednávka jídel vychází každý týden ze základního stavu pro
dané pololetí, tedy rodičem zvolené svačiny a masová varianta oběda. Je možné, aby bylo v
základním stavu zadáno, že například každý pátek požadujete pro dítě sladké jídlo.
4) Objednávka obědů a svačin
Kompletní objednávku obědů a svačin na následující týden zasílá škola firmě Bionea
každý čtvrtek do 14.00. Taktéž veškeré změny jako odhlašování, přihlašování či volba jiné
varianty oběda na následující den / dny je nutné odeslat předcházející den do 14.00.
5) Odhlašování obědů a svačin
Odhlašování obědů a svačin kvůli nepřítomnosti dítěte ve škole provádí prioritně rodiče
přes intranet, opět pod volbou Obědy a svačiny. U požadovaných položek označíte
ODHLÁŠENO. V krajním případě, pokud nebudete mít možnost přihlásit se na intranet, lze
kontaktovat hospodářku školy osobně, telefonicky či sms zprávou na číslo 734357578. Je
možné odhlásit dítěti například pouze svačinu, víte-li, že přijde do školy později a podobně.
Vždy však mějte prosím na paměti, že jakoukoli změnu na následující den/dny je třeba na
intranetu provést do 13.30 předcházejícího dne a potvrdit ji kliknutím na zelené tlačítko
ULOŽIT. V opačném případě se objednaná strava do závěrečné kalkulace promítne.
6) Možnost diety
Bionea je schopna připravit i dietní pokrmy - bezlepková či bezmléčná dieta – v ceně 76 Kč
za jeden oběd. V takovém případě je nutné doložit potvrzení od lékaře, že dítě daný druh
stravy s omezením skutečně potřebuje. Jedná se o povinnost ze zákona a bez výše zmíněného
potvrzení firma oběd nemůže dodat.

