Školní jídelna ZŠ a MŠ Štěkeň ,tel 383393232, e-mail: jidelna@zssteken.cz

Přihláška na obědy školní rok 2016/2017

ZŠ

Jméno žáka……………………………….....…............................

Třída …..........
Datum narození ..............................

Adresa……………………………………………..

Telefon ..................................…....
E-mail

Přihlašuji obědy na tyto dny :
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek

Pátek

…......................................

od … září 2016 /včetně/

Stravné bude hrazeno:
1/ inkasem z účtu číslo …........................................./ kód banky ….......
poprvé dne 15. …............................... 2016 / pozdější datum než datum povolení k inkasu/
/Náš účet č. 181 263 300 / 0300 , limit Kč 1000,- /
Stravné bude inkasováno vždy k 15. dni následujícího měsíce.
2/ hotově Stravné uhraďte vždy do 15. dne následujícího měsíce v kanceláři ŠJ.
Alergie na tyto potraviny : ….............................................................................................
/potvrzená lékařem/
…............................................................................................

Podpis zákon. zástupce…………………………………… Datum ……………...............

Informace pro rodiče:
Obědy se odhlašují den předem do 13hodin v kanceláři Šj nebo telefonicky na č. 383393232, popř. email: jidelna@zssteken.cz . Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.
Školní stravování se uskutečňuje jen v době pobytu dítěte ve škole. V první den neplánované
nepřítomnosti žáka ve škole /nemoci/ lze oběd odebrat v době od 11 do 11,20 hodin. Ostatní
neodhlášené obědy propadají a budou účtovány v případě kontroly ve výši celkových nákladů
( potraviny + 28,- Kč režie/ za 1 oběd.). Je povinností zákonných zástupců/ rodičů/ děti z obědů
odhlašovat, pokud nejsou ve škole. ZŠ a MŠ Štěkeň - účet č. 181 263 300 / 0300
Kdo nezaplatí do 5 dnů od stanoveného data na přihlášce, může být ze stravování vyloučen.
Podle vyhlášky č. 463/2011 Sb.o šk.stravování jsou žáci rozděleni do kategorií podle věku, kterého
dosáhnou v daném šk.roce. Šk.rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku(školský zákon).
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého školního roku.
Finanční normativ:
ZŠ 7-10 let
záloha 500,- 1 oběd 20,- Kč
11-14 let
500,- 1 oběd 22,- Kč
15 a více let
500,- 1 oběd 24,- Kč

