ZŠ a MŠ Osvětimany – školní jídelna
Přihláška ke stravování pro školní rok 2018/2019
…………………………………………………………………….

……………

Příjmení a jméno strávníka

třída

………………………………………………….
datum narození

………………………………………………………………………………

………………………………………………….

Bydliště: číslo domu, místo, PSČ

telefonní kontakt na rodiče

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Potravinové alergie

Souhlasím s inkasem stravného ve prospěch účtu číslo:
158427012/0300 ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna

………………………………………………………..
Číslo účtu

………………………………………………………..
Razítko peněžního ústavu

……………………………………………………………………………
limit jednotlivé platby min. 1000,- Kč

……………………………………………………………………………
podpis rodičů

V případě již sjednaného svolení k inkasu není třeba opětovné
potvrzení banky. Pouze prosím o kontrolu limitu jednotlivé platby.
Úhrada za školní stravování probíhá bezhotovostním stykem a to svolením k inkasu (škola si sama
inkasuje patřičnou částku z účtu strávníka). První platba na měsíc září proběhne do 30. 8. 20018.
Následující platby vždy od 18. do 20. dne v měsíci na měsíc následující, tzn. zálohově (pokud datum
nevychází na sobotu nebo neděli).

Potvrzené přihlášky vrátit k rukám vedoucí ŠJ do 27. 6. na následující školní rok.

Základní informace o organizaci a výdeji stravy ve školní jídelně
Školní stravování je možno poskytnout strávníkům pouze po dobu jejich pobytu ve škole
§ 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. jsou
žáci zařazováni do stravovacích kategorií dle věku, kterého dosáhnou v průběhu daného
školního roku. Po ukončení školní docházky bude přihláška skartována.
První den neplánované nepřítomnosti stravovaného žáka se považuje za pobyt ve škole
a úhrada oběda proběhne v obvyklé výši, viz ceny stravného. Tento oběd si může strávník
odhlásit nebo vyzvednout do jídlonosiče v době od 11:15 do 11:30 hod. Zaměstnanci nárok na
oběd v době nepřítomnosti nemají. Strávník je povinen odhlásit oběd ve stravovací dny, kdy ve
škole nepobývá (nemoc, výlet, ředitelské volno). V případě neodhlášení je cena oběda
doúčtována za plnou cenu, tzn. 54,- Kč.

Obědy do jídlonosiče se vydávají v době od 11:15 do 11:30 hod. a to pouze
žákům první den neplánované nepřítomnosti a cizím strávníkům.
Odhlášení stravy: do 8:00 hod.
- telefonicky na čísle 573 902 200
- formou SMS zprávy na čísle 776 828 098
- emailem na sjosvetimany@seznam.cz
- do odhláškového sešitu ve školní jídelně

Ceny stravného dle jednotlivých kategorií platné pro šk. rok 2018/2019

Stravovací kategorie

Cena stravného 1 den

MŠ do 6. let celodenní - (ranní svačinka, oběd, odpolední
svačinka, pitný režim)
MŠ do 6. let půldenní - (ranní svačinka, oběd + pitný režim)
MŠ 7 let celodenní - (ranní svačinka, oběd, odpolední
svačinka, pitný režim)
MŠ 7 let půldenní - (ranní svačinka, oběd + pitný režim)
ZŠ 7 - 10 let
ZŠ 11 - 14 let
ZŠ 15 let a více
Zaměstnanci - (zaměstnanec 26,- Kč + příspěvek FKSP 5 Kč)

40,-

Cizí strávníci - (cena potravin + režie + příspěvek na platy)

54,-

31,43,34,22,25,28,31,-

Úhrada za školní stravování probíhá pouze formou bezhotovostního styku a to tak, že ZŠ a MŠ
Osvětimany inkasuje platbu z bankovního nebo sporožirového účtu strávníka (zákonného zástupce).
První platba na měsíc září proběhne do 30. 8. 2018. Následující platby vždy od 18. do 20. dne v měsíci
na měsíc následující.
Mgr. Petr Orlický
ředitel školy

Ivana Vajčnerová
vedoucí školní jídelny

