Informace pro nadcházející období
1)Termíny pro nadcházející období
3.10 - 7.10. 2016 sběr starého papíru
17.10. - 20.10.2016 zeměpisná exkurze pro žáky 2. stupně - Beskydy
26.10 a 27.10. 2016 podzimní prázdniny

2) Sběr starého papíru
V tomto týdnu od 3.10. do 7.10. 2016 sbíráme na školním dvoře starý papír každé ráno od 7.00
do 7.50 hodin, v úterý a ve čtvrtek také odpoledne od 13.00 do 15.30 hodin.

3)Stravování
- stravovací systém: www.strava.cz v případě problémů s přihlášením do systému nás kontaktujte
na info@skolarevnicov.cz nebo na tel. číslech 739 593 191, 606 765 691, každou středu bude vždy
od 9:00 – 14:00 na škole k dispozici účetní, bude řešit případné dotazy s vyúčtováním stravování,
kontaktní email: info@skolarevnicov.cz
Stravovací systém
- změny ve stravovacích zvyklostech (odhlášení, přihlášení stravy, výběr stravy) je třeba provádět
vždy do 13.00 hod. předchozího dne
- stravování za příslušný měsíc je vždy k 5. dni následujícího měsíce uzavřeno a přehled o stravě
je následně zaslán na kontaktní email rodičů
- zasílání informaci o stavu účtu a přehledu vyúčtování za uplynulý měsíc si musí každý uživatel
nastavit pod svým přístupem do systému www.strava.cz - odkaz nastavení - je třeba zadat
email a zaškrtat požadované informace, které budou zasílány na tento email.
-odhlášení v případě nečekané změny zdravotního stavu dítěte lze stravu telefonicky odhlásit
ráno do 7:30 hod., pokud odhlášení neproběhne , lze si stravu vyzvednout ve školní kuchyni od
12:00 do 14:00 hod.
Platby
- platby inkasním způsobem probíhají vždy k 10. dni následujícího měsíce. Je třeba si stanovit
dostatečný limit pro provedení inkasa ( pokud odebírá žák svačiny doporučujeme limit 900,-Kč)
- platba převodem – platbu převodem , případně hotovostně na pokladnu školy je třeba
provést k 10. dni následujícího měsíce ve výši uvedené na vyúčtování,
- jiný způsob plateb – zálohově škola neakceptuje.

4) Jóga pro dospělé
Zájemci o jógu pro dospělé mohou přímo kontaktovat cvičitelku Mgr. Terezu Vyžďurovou,
tel.: 774 337 333, jogaprovsechny@centrum.cz

