STRAVOVÁNÍ – ZŠ Beehive
Year 7 - Year 9
Vážení rodiče,
posíláme bližší informace ke stravnému na školní rok 2020/2021.
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
(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 v současné chvíli z hygienických důvodů nabízeny formou švédských stolů. Dopolední
a odpolední svačiny pro děti budou jednotné.
Žáci tříd Y7 - Y9 nemají povinnost přihlásit se ke školnímu stravování. Je možnost, aby si nosily vlastní
svačiny nebo obědy či obojí. Škola neručí za kvalitu donesených jídel. Stravu nebude možné ve škole
ohřát, ani jinak upravit. Potraviny a nádobí (krabička, příbory atd.) nesmí příjít do kontaktu s potravinami
ostatních žáků stravujících se ve školní jídelně. Pro děti bude připraven koutek pro vlastní stravování.
Přihlašování ke stravování v průběhu pololetí nebude umožněno.
Prosíme o vyplnění přihlášky.

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. O
 dhlašovat 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)
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
Stravné se platí pololetně. Termín úhrady pro I. pololetí je do 31. srpna 2020.
Platbu, prosím, posílejte dle smlouvy na náš účet 43-8835510267/0100 pod přiděleným variabilním
symbolem (uveden v informačním systému Edupage).

Scolarest: 2. stupeň Y7-Y9: cena za oběd je 99,-Kč, svačina dopolední 39,-Kč
Bionea: 2. stupeň Y7-Y9: cena za oběd je 138,-Kč, svačina dopolední 39,-Kč

Dovolte abychom vás informovali o tom, že v současné chvíli vyjednáváme podmínky s novým
dodavatelem stravy. O případné změně a podmínkách bychom vás včas informovali.

.

CATERING - Beehive Elementary School
CATERING - Beehive Elementary School Year 7 - Year 9
Dear Parents,
We are sending more information about the catering for the 2020/2021 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.
Another choice for lunches is the lunch menu from Scolarest, with which we have been cooperating for
several years. The choice is again from two kinds of dishes and one soup, which must be ordered by
Thursday until 12:00pm 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”)
Students from Y7-Y9 are not required to order school food. It is possible for them to bring their own
lunches and/or snacks. The school is not responsible for the quality of the food. It will not be possible to
heat the food, or prepare or modify it in any way. Food and dishes (box, cutlery, etc.) must not come into
contact with foods other students are eating in the school cafeteria. A special corner will be prepared for
students with their own food.

Applying for catered lunches throughout the year will not be allowed.

Please fill out the application form in the attachment.
LUNCH Scolarest
Lunch is a choice of two kinds of main dishes. Lunch can be selected no later than Thursday at 12:00.
for the following week. You can make a change in the meals but no later than 8:00 am of the day you wish
to change.

You can use system Edupage to check information about lunches. Use our system Edupage for selected
lunch. In the case that no meal choice has been made, the child will be automatically be ordered lunch
no.1. Your username and password we will send you. If you have forgotten your password or have not yet
received login information, please contact the school office.
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.
SNACK

Snacks can be cancelled only through system Edupage.
Morning snacks are not currently offered in the form of buffets for hygienic reasons. Morning and
afternoon snacks for children will be the same.
PAYMENT
The payment deadline for the first half of the year is 31 August 2020.
Payment information and the variable symbol will be sent to you (inserted into the Edupage system).
The price for food is:
Scolarest: Y7-Y9: lunch 99,-, morning snack 39,Bionea: Y7-Y9: lunch 138,-, morning snack 39,-

We would like to inform you that we are currently negotiating terms with a new food supplier. We would
inform you in time about any changes and conditions.

