Školní jídelna ZŠ a MŠ Štěkeň ,tel 383393232, 730 700 143 ,
e-mail: jidelna@zssteken.cz
Přihláška na obědy školní rok 2017/2018

ZŠ

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

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

Adresa……………………………………………..

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

Přihlašuji obědy na tyto dny :
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek

Pátek

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

od … září 2017 /včetně/

Stravné bude hrazeno inkasem z účtu číslo …........................................./ kód banky …...…
poprvé dne 15. …............................... 201. / 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.
Souhlasím se zpracování osobních údajů pro potřeby školní jídelny.
Podpis zákon.zástupce…………………………………… Datum ……………............…

Informace pro rodiče: Žák se může začít stravovat ve ŠJ, když odevzdá příhlášku a zaplatí zálohu
v kanceláři ŠJ. Oběd strávník obdrží po předložení stravovacího průkazu .
Obědy se odhlašují den předem do 13hodin v kanceláři Šj nebo telefonicky na č. 383393232,
730700143, popř. e-mail: 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 + 31,- 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:
MŠ 3-6 let záloha 700,- 1 oběd 17,- Kč přesnídávka 9,- Kč odp. svačina 7,- Kč
ZŠ 7-10 let
500,- 1 oběd 20,- Kč
11-14 let
500,- 1 oběd 22,- Kč
15 a více let
500,- 1 oběd 24,- Kč

Bezhotovostní placení
Od září 2017 se stravné hradí inkasním příkazem.
Tento způsob placení se osvědčil . Rodiče si pochvalují časovou úsporu, odpadly starosti s možností ztráty
peněz hlavně u menších dětí. Zřízení inkasního příkazu je jednoduché. Ti, kdo používají internetové
bankovnictví, si ho zřídí sami, ostatní mohou zadat inkasní příkaz v bance. Inkasujeme vždy k 15. dni
následujícího měsíce. / obědy za září inkasujeme 15. října/. Pokud je patnáctého volný den
/sobota,neděle,svátek/, inkasujeme následující pracovní den.
Číslo našeho účtu / 181 263 300/ 0300/ najdete na přihlášce. Limit na 1 strávníka stačí 1000 Kč.
Pokud budete platit za více strávníků – můžete si zařídit pro každého strávníka samostatný inkasní příkaz,
nebo volit společnou platbu a nám oznámit, kterých strávníků se týká / za které děti platíte.
Při zřizování Povolení k inkasu, prosím, zkontrolujte, zda souhlasí :
– náš účet č. 181 263 300 / kód banky 0300
váš účet č. …………………………….. /
datum k 15. dne měsíce
měsíční platba
limit nejlépe 1000,- Kč / při společné platbě násobek počtu strávníků

