Úhrada stravného ve školní jídelně 2019-2020
č.j.: ZŠ/0090/2019
Splatnost a podmínky platby:
1. Platba stravného se hradí:
měsíčně k 15-tému dni daného měsíc (minus odhlášky z předcházejícího měsíce)
a) bezhotovostním převodem na účet školy KB a.s., č.ú.: 86-5719300277/0100 formuláře
k zavedení inkasa jsou k vyzvednutí u vedoucí ŠJ (již zavedená inkasa není třeba obnovovat)
b) v hotovosti osobně u vedoucí ŠJ ve škole do 15. dne v měsíci od 6.30 do 14.30
Noví strávníci se přihlašují osobně u vedoucí ŠJ den předem. Obdrží přihlášku, kterou vyplní.
Vyplněnou přihlášku musí odevzdat nejpozději do 7. dnů.
Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči (stravování) pro děti a žáky pouze
v době pobytu ve škole (finanční limit potravin). Za pobyt ve škole se považuje i první den
nemoci dítěte nebo žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci
nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zákonný zástupce) může odebrat stravu za plnou
cenu i s režijním nákladem.
Zařazování žáků dle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování
jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše
stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního
roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1. až 4. Dle školního zákona 561/2004 Sb.§ 24
školní rok začíná 1.9.2019 a končí 31.8.2020
Stravné se odhlašuje den předem do 13 30 hodin, výjimečně následující den do 7 hodin
( tel. 558 639 100).
Sazby stravného dle věkových kategorií:
Strávníci celodenní stravy- MŠ

33,-Kč (přesnídávka + oběd+ svačinka

Strávníci polodenní stravy – MŠ

26,-Kč (přesnídávka + oběd )

Přesnídávka – MŠ

7,- Kč

Celodenní strávníci MŠ starší 7 let

36,-Kč (přesnídávka+oběd+svačinka)

Strávníci 7 - 10 let - ZŠ

23,-Kč

Strávníci 11 – 14 let - ZŠ

25,-Kč

Zde odstřihnout a odevzdat třídnímu učiteli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Byl jsem seznámen s Provozním řádem školní jídelny školní rok 2019/2020

------------------Jméno žáka

------------------datum narození

--------třída

------------------------------podpis rodičů a tel. číslo

