STRAVOVÁNÍ – ZŠ Beehive
Y2 – Y6
Vážení rodiče,
posíláme bližší informace ke stravnému na školní rok 2018-19.
Od září letošního roku je opět nabídka obědů ve formě Bio s firmou Bionea. Firma Bionea se zabývá přípravou
pokrmů pro předškolní a školní zařízení a splňujeme požadavky dané normami Ministerstva školství pro složení
pokrmů a zastoupení jednotlivých skupin potravin tzv. Spotřební koš.
Pokud máte o tento druh obědů zájem, prosíme, o vyplnění příhlášky viz příloha. Jídelní lístek bude zveřejněn v
informačním systému Edupage a je na výběr z jednoho druhu hlavního jídla včetně polévky (BIO strava=oběd
č.3). Strava nejde v průběhu roku měnit a přihláška je závazná.
Pokud nedojde k přihlášení minimálního počtu stravníků, nebude stravování v bio kvalitě nabízeno.
Další možností výběru obědů je nabídka jídel od firmy Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., se kterou
již několik let spolupracujeme. Na výběr opět zůstává nabídka dvou druhů hlavních jídel (jeden druh polévky),
které je nutné objednat vždy do čtvrtka do 12:00 hod na následující týden. V případě, že nedojde k objednání
jídel, bude automaticky přidělen oběd č. 1.
Dopolední svačiny budou probíhat opět formou švédských stolů, odpolední svačiny pro děti navštěvující družinu
budou jednotné.

Návod pro přihlášení a odhlášení stravy
Obědy (Scolarest+Bionea) se přihlašují a odhlašují v informačním systému Edupage pod záložkou jídelní lístek
(kam jste obdrželi nebo obdržíte přihlašovací údaje).
OBĚDY – SCOLAREST
Obědy je možné vybrat vždy ze dvou druhů hlavních jídel a to nejpozději do čtvrtka do 12:00 hod. na následující
týden. Odhlašovat je možno nejpozději do 8:00 hod. na daný den.
V případě, že neoznačíte druh jídla, bude dítěti automaticky objednán oběd č. 1.
OBĚDY – BIONEA
Oběd je jednotný a není tak možný výběr (zvolen pouze oběd č.3). Obědy tedy nejsou třeba přihlašovat, jídelní
lístek slouží pouze pro Váš přehled. Obědy je možno odhlašovat nejpozději do 14:00 hod na následující den (např.ve
středu do 14 hod. můžete odhlásit oběd na čtvrtek a další dny)
VLASTNÍ STRAVA
Ve zcela výjimečných případech a vždy po vzájemné domluvě rodičů se školou lze v ojedinělých případech
akceptovat vlastní donesenou stravu dítěte do školy a to za manipulační poplatek Kč 200,- / měsíc (tj. uskladnění,
ohřev, výdej apod.). Jedná se o případy, kdy toto opatření doporučuje ošetřující lékař dítěte (zdravotní důvody speciální dietní opatření, metabolické poruchy příjmu potravy apod…).
SVAČINY
Svačiny se odhlašují taktéž přes informační systém Edupage.
Přihlášení svačiny na jiný den, než dítě standardně navštěvuje školní družinu a nemá svačinu objednánu, je nutné
zaslat formou sms do 8:00 hod. na daný den na telefon 775 191 727.

PLATBA
Pro celodenní docházku započítáváme v 1. pololetí 92 dnů + dopolední svačina. Stravné se platí pololetně. Termín
úhrady pro 1. pololetí je do 31. srpna 2018.
Platbu, prosím, posílejte dle smlouvy na náš účet 43-8835510267/0100 pod přiděleným variabilním symbolem
(uveden v informačním systému Edupage).

Scolarest: 1.stupeň Y2-Y6: cena za oběd je 88,-Kč, svačina dopolední 33,-Kč, svačina odpolední 33,-Kč.
Bionea: 1. stupeň Y2-Y6: cena za oběd je 127,-Kč, svačina dopolední 33,-Kč, svačina odpolední 33,-Kč
Scolarest:
➢ 1.stupeň: Y2-Y6
●

Celodenní stravné (do 17:30) 1.pol. 2018/19 činí 14 168,-Kč.

●

Stravné pro základní docházku (do 15:05, případně 14:10) dle rozvrhu je 11 132,-Kč.

Bionea:
➢ 1.stupeň: Y2-Y6
●

celodenní stravné (do 17:30) 1.pol. 2018/19 činí 17 756,-Kč.

●

stravné pro základní docházku (bez odpolední družiny do 15:05, případně 14:10) dle rozvrhu je
14 720,-Kč.

Po ukončení semestru budou obědy vyúčtovány.
Cena stravného za 2.pol.2018/19 bude zasílána v průběhu ledna 2019.

CATERING - Beehive Elementary School

Y2-Y6
Dear Parents,
We are sending more information about the catering for the 2018-19 school year.
Starting this September, we are offering lunches in the form of Bio with the company Bionea. Bionea is engaged in
the preparation of meals for preschools and school facilities, and they comply with the standards of the Ministry of
Education for the composition of food and the representation of different food groups. If you are interested in this
kind of lunch, please fill out the application in the attachment. The menu will be posted on system Edupage, and you
will have a choice of one main dish including soup.
Therefore, there is no need to order lunches and the menus provided are only for your overview. It is possible to
cancel lunches by contacting the office no later than 2pm to arrange cancelation for the following day (e.g: before
2pm on Wednesday, you are able to cancel lunch for Thursday and onwards).
The application is binding and you will not be able to change the diet throughout the year.
If there is not enough interest in lunches from families, there will be no possibility to offer lunches in bio quality.

LUNCH Scolarest
Another choice for lunches is the lunch menu from Scolarest, with which we have been cooperating for several
years. The choice is from two kinds of dishes and one soup, which must be ordered by Thursday until 12:00 pm
for the following week. In the event that no meal is ordered, lunch no. 1 will be automatically assigned.
(“Instructions for logging in and out of food”)
You can make a change in the meals but no later than 8:00 am of the day you wish to change.
You will use our system Edupage to check information about lunches. In the case that no meal choice has been
made, the child will be automatically be ordered lunch no.1.

Instructions how to order and cancel lunches
Lunches (Scolarest+Bionea) are ordered and cancelled in our system Edupage under the canteen menu button. Your
username and password will be sent you. If you have forgotten your password or have not yet received login
information, please contact the school office.

HOMEFOOD
In exceptional cases and always upon mutual agreement of the parents with the school, it is possible, in rare cases, to
accept the child's own meals at school for a handling fee of CZK 200, - / month (ie storage, heating, dispensing, etc.).
These are cases recommended by the doctor – pediatrician of the child (health reasons - special dietary precautions,
metabolic eating disorders etc ...).
SNACK
Snacks can be cancelled only through system Edupage.
In case you would like to order a snack for your child for another day, which is not covered yet within your afternoon
school club, it is essential to book snack by 8.00 am for the current day via sms on 775 191 727.

The price for food is:
Scolarest: Y2-Y6: lunch 88,-, morning snack 33,-, afternoon snack 33,Bionea: Y2-Y6: lunch 127,-, morning snack 33,-, afternoon snack 33,Scolarest:
Year 2-Year 6:
For the whole day attendance, the charge for the first semester 2018/19 is 14 168,-CZK.
Meals for basic attendance (lunch and morning snack only) is 11 132,-CZK.
Bionea:
Year 2-Year 6:
For the whole day attendance, the charge for the first semester 2018/19 is 17 756,-CZK.
Meals for basic attendance (lunch and morning snack only) is 14 720,-CZK.
After the end of the semester you will be returned any overpaid money (for cancelled snacks and lunches).
The price for the second semester will be sent in January 2019.
Morning snack will once again be a buffet and afternoon snack will consist of one option, varying daily.

