ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA OBĚDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU - ŠKOLNÍ JÍDELNA
jméno a příjmení žáka: _______________________________ datum zahájení stravování: ______________
třída: ________ datum narození: ______________ telefon nebo email rodičů: ________________________
dítě se bude stravovat

a) denně

b) pouze v tyto dny ___________________________________

poznámka: (dieta, případně alergie na vybrané druhy potravin)____________________________________
způsob platby obědů:
je možný pouze inkasním způsobem z banky – č. účtu _____________________/__________
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem ŠJ.
datum: ______________________
podpis zákonného zástupce: ____________________________
…………………………………………… zde odstřihni…………………………………………
Pokyny ke stravování
Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování.
Podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování. Zákonný zástupce žáka
vyplní přihlášku a vyznačí, ve kterých dnech se žák bude stravovat.
Ceník obědů:
strávníci
7 – 10 let
32,- Kč
strávníci
11 – 14 let
34,- Kč
strávníci
15 let a více
38,- Kč
strávníci
zaměstnanci
45,- Kč
Do věkových skupin jsou děti zařazovány v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování na dobu školního
roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Úhrada stravného:
• inkasním způsobem je srážka z účtu prováděna k 15. v měsíci
Odhlášky stravování:
• nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne
• v době absence ve škole je nutné, aby byly obědy odhlášeny – škola neprovádí odhlášky automaticky!
• první den neplánované nepřítomnosti žáka se považuje také za pobyt ve škole a strava je poskytována za sníženou
cenu.
• V dalších dnech nepřítomnosti žáka lze stravu odebírat, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši tj. 45,- Kč
Odhlášky stravování můžete provádět na telefonu 724 993 262 nebo 384 786 120.
•

Při hromadném odhlášení celé třídy (jednodenní výlet, exkurze) je třeba nahlásit odběr oběda do přinesených
nádob den předem.

Výdej obědů do nádob:
Každý pracovní den od 11.15 hod. – 11.30 hod.
Jídelní lístek na další týden bude vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy ve čtvrtek
předchozího týdne.

