Přihláška ke stravování pro školní rok 2017/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení:…………………...Datum narození:………. Třída:………….
Trvalé bydliště:………………………………………Tel.rodičů:………………..
Číslo účtu rodičů(při bezhotovostní platbě)……………………………………..
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen-a s provozním řádem ŠJ.
Dne:………
Podpis zákonného zástupce:………………………………
…………………………odstřihněte…………………………………………….

Provozní řád školní jídelny
Provozní řád je stanoven v souladu se zněním vyhl., MŠMT č.107/2005Sb.o šk. stravování.
1. Podmínkou ke stravování žáka ve ŠJ je zákonným zástupcem vyplněná a odevzdaná
závazná přihláška ke stravování, která je platná po celou dobu povinné šk. doch.dítěte.
2. Forma platby stravného od 1.9.2017
- platba bezhotovostní na účet školy č. 181418130/0300, v.s. číslo magn. karty
platí se zálohově: 1. – 4. tř.
460,5. - 9. tř
500,(do poznámky v příkazu k platbě uveďte jméno žáka,třídu ( Ivo Malý, 1.tř.,)
stravné musí být zaplaceno do 31 dne,předešlého měsíce
- platba v hotovosti, probíhá vždy poslední dva dny v měsíci předešlém, na měsíc
následující, datum výběru je vyvěšen vždy na vstupních dveřích školy.
3. Ve školní jídelně je zaveden systém magnetických karet,které slouží k identifikaci
strávníka. Kartu lze zakoupit u provozní školní jídelny (36Kč)
4. Odhlašování obědů se provádí telefonicky 558 684 114,nebo osobně ve ŠJ. Nejpozději
do 7.30 hodin daného dne,kdy dítě chybí.Nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den
nemoci. Ostatní dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.Jinak má škola právo účtovat za toto
stravování plnou cenu oběda(včetně mzdových a režijních nákladů).
5. Výdej obědů probíhá v době od 11.00 do 13.40 hodin
6. Jídelní lístek je vystaven vždy v jídelně a na internetu.
7. Cena oběda pro jednotlivé věkové kategorie dětí:

7 - 10 let 23 Kč
11 - 14 let 25Kč
15 a více let 26Kč
Věkové kategorie žáků jsou stanoveny dle vyhl. č.107/2005 Sb. Pro určení kategorie je
rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku(tzn. od září – srpna daného
školního roku).
Čeladná dne 31.08.2017

Ivana Huserová, provozní ŠJ

