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Způsob přihlašování a odhlašování
obědů
rodi nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení
ihlášení je nutné provést na každý
Žáka přihlašuje ke stravování rodič
nový školní rok nebo v průběhu
ěhu školního roku na základ
základě podepsané přihlášky
ihlášky ke stravování, kterou
obdržíte v kancelářii ŠJ MGO nebo na https://www.mgopava.cz/ (v sekci „O ŠKOLE“ŠKOLE“ Školní
jídelna), kde si ji můžete
žete vytisknout. Přihlášení strávníci jsou v evidenci po celý školní rok,
v případě nemoci nebo jiných dů
důvodů se musí vždy odhlásit.
Žáci 1. ročníků, kteříí se do systému registrují jako noví strávníci, mohou použít – ISIC kartu.
Ostatní strávníci, kteříí mají zakoupený stravovací čip,
ip, jej budou nadále používat. Po ukončení
ukon
stravování jim bude vrácena záloha 100,100, Kč. Za poškozený čip
ip se záloha nevrací. Záloha je vratná do
1 měsíce po ukončení
ení stravování, při
p jeho ztrátě je strávník povinen si zakoupit nový.
Strávníkům, kteří jsou již v jídelně registrováni, zůstávají čipy, přihlašovací
ihlašovací údaje a heslo beze změn.
zm
Úhrada stravného ve školní jídelně
jídeln
Strava se platí zálohově na další měsíc.
m
Pokud nebude strava zaplacena včas,
v
bude přístup
k objednávání a výdeji znemožněn.
znemožně Možnosti placení stravného jsou:
1. Platba inkasem z účtu
tu (pouze u České spořitelny): - stravné inkasujeme 15. den v měsíci
m
na daný
měsíc (např. 15. 10. na říjen).. Je nutné dát u ČS souhlas s inkasem ve prospěch
prosp
sběrného účtu:
0100142911/ 0800 - nutno vyplnit na přihlášce
p
ke stravování číslo
íslo svého účtu,
úč
z kterého bude
inkaso provedeno. Minimální stanovený limit je 800,- Kč.
2. Platba trvalým příkazem – výše měsíční
m
zálohy 800,- Kč ve prospěch účtu:
19-0674330217/0100. Variabilní symbol bude novému strávníkovi přiřazen
řazen po přihlášení
p
ke
stravování v kanceláři ŠJ. Splatnost je do 28. dne předešlého měsíce.
síce. Vyúčtování: 1 x ro
ročně v
červenci, výjimečně na požádání plátce. Rodiče strávníka jsou povinnii nahlásit změnu
zm
čísla účtu
důležitou pro vratku přeplatku.
3. Platba fakturou - vystavuje se pouze organizacím.
Odhlašování stravy:
Odhlášení stravy a změny stravy - č.1, č.2 lze provést na webových stránkách MGO,
MGO telefonicky na
čísle 734 393 172 a na objednávkovém panelu ve ŠJ nejpozději
ji do 13.00 hodin na následující den
den.
Každé pondělí lze obědy
dy odhlásit do 8.00 hodin ráno telefonicky. Všechny prázdniny jsou
odhlašovány automaticky a hromadně.
hromadn Za odhlášené obědy
dy nelze považovat obědy
obě nezaplacené. Za

neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. Ukončení stravování musí strávník
nebo plátce provést osobně v kanceláři ŠJ MGO.
Výdej obědů:
Výdej do jídlonosičů ( platí pro všechny)::
10.45 - 11.15 hodin, 14.30 – 14.35 hodin
Výdej - cizí strávníci :
11.15 - 11.30 hodin
Výdej - stravování zaměstnanců:
11.30 - 11.45 hodin
Výdej pro žáky :
11.45 - 14.30 hodin
Provozní doba v průběhu školního roku je pondělí – pátek: 6.30 hod. – 15.00 hod.
Polední přestávka: 12.00 hod. – 12.30 hod.
Jídelníček je vyvěšen v jídelně, rovněž na internetových stránkách MGO s možností výběru 2 jídel
s označením alergenů na celý měsíc. Stravování je prováděno samoobslužnou formou a jídlo je
vydáváno na základě stravovacího čipu (ISIC karty), který je nepřenosný a je platný po celou dobu
stravování. Bez stravovacího čipu nebude oběd vydán. Pokud strávník čip zapomene, bude mu po
ověření údajů v kanceláři ŠJ vydán náhradní doklad.
Ceník stravného
Dle vyhl. 107/2005 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku
tj. od 1. 9. – 31.8., ve kterém dosáhli níže uvedeného věku.
Žáci11 – 14 let
Žáci15 a více let
Zaměstnanci MGO
Bývalí zaměstnanci MGO
v důchodu
Zaměstnanci jiných škol
Cizí strávníci

33,- Kč
35,- Kč
35,- Kč
35,-Kč

88,- Kč 2. den nemoci
90,- Kč 2. den nemoci
platby mohou být sníženy o příspěvek z FKSP
platby mohou být sníženy o příspěvek z FKSP

90,- Kč
90,- Kč

Neoprávněná strava:
Dle Vyhlášky č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9 má žák nárok na zvýhodněnou cenu školního stravování
pouze 1. den z vícedenní neplánované nepřítomnosti ve škole. Ostatní dny je nutno stravu odhlásit, za
každý neodhlášený oběd v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve výuce musí doplatit žák mzdové a
režijní náklady. Úhrada za neoprávněnou stravu bude stažena ze stravného.
Dle § 3 vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky a dále dle vnitřní organizační směrnice nemůže
být zaměstnancům MGO při neodhlášeném obědu poskytnuto stravování za sníženou úhradu.
Pokud si zaměstnanec MGO oběd neodhlásil ( tj. v době omluvené nepřítomnosti v práci a poskytnutí
cestovních náhrad), musí uhradit mzdovou a věcnou režii v hotovosti.
Ostatní informace:
1. V naší školní jídelně funguje moderní a pohodlný systém přihlašování a odhlašování stravy
mobilním telefonem či přes internet. K tomu potřebujete „chytrý“ mobilní telefon nebo počítač
s připojením k internetu. Přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoli- 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Odhlašování a změny jídelníčku si provádí strávník sám pomocí přihlašovacích údajů a hesla
přes internet na webových stránkách http://www.mgopava.cz// v sekci „JÍDELNA“. Na těchto
stránkách v aplikaci ICANTEEN je přehled o měsíčních platbách, přihlášené a odebrané stravě.
2. Ceny stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.
3. Upozorňujeme strávníky, aby si cennosti neodkládali na chodbách před vstupem do jídelny.
4. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými zásadami
a dodržovat společenské pravidla při stolování.
V Opavě dne10.8.2022
Daniela Teuerová
vedoucí ŠJ MGO

