PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
rok:2017/2018
Školní rok:2019/2020
Datumnarození:
narození:
*Datum

Jméno žáka:
Bydliště:
Škola:Základní škola a Mateřská škola Jestřebí
Škola:

Třída:

*Zákonný zástupce - jméno, příjmení, telefonní kontakt:
@ adresu :

Stravné budu hradit:
Přihláška platí také pro roky: (zaškrtněte)
hotově do 15. dne v aktuálním měsíci.
2019/2020
2020/2021
na účet školy 94 - 4661870247/0100
2021/2022
2022/2023
* povinný údaj
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu platit stravné včas.
Podpis rodiče:

"

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, 471 61, Jestřebí
Informace o školním stravování
1)

Školní jídelna se nachází v budově Mateřské školy.

2)

Každý nový strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování.

3)

Strávníci se řadí do věkových kategorií podle §119 školského Zákona č.561/2004 Sb.
ceny platí od 1.9.2018

4)

5)

6)

7)

8)

Děti MŠ 3-6 let
32 Kč
Děti MŠ 6-7 let
34 Kč
Děti ZŠ
7-10 let
24 Kč
Děti ZŠ
11-15 let
26 Kč
Děti ZŠ
15 let a více
27 Kč Stravování se řídí výživovými normami.
Obědy se přihlašují a odhlašují ústně nebo telefonicky na tel.: 484 846 607 a to den
předem nebo nejpozději do 8 hod.
V době nemoci dítěte, kdy 1. den nelze již odhlásit, má strávník právo si oběd
vyzvednout do vlastní nádoby. Další obědy po dobu nemoci je strávník nebo jeho
zákonný zástupce povinnen odhlásit!
Placení obědů:
Stravné se vybírá vždy v prvním týdnu daného měsíce a zároveň se odečítají odhlášené obědy z minulého
měsíce.
Datum vybírání stravného je vyvěšen na nástěnce ŠJ.
Stravné se platí pouze u vedoucí školní jídelny vždy v uvedeném termínu.
Termíny je nutno dodržovat!
Bezhotovostní platba:obědy je možné platit přes účet ,trvalým,jednorázovým příkazem,
vždy prvních20 dní v aktuálním měsíci.Účet školy 94-4661870247/0100
Kontakt: www.zsjestrebi.cz
V případě dotazů se informujte u vedoucí Š.J.
Email:jidelna@zsjestrebi.cz
Školní kuchyně:484 846 607
☏737 292 124
V případě ukončení strávníka prosím informovat ved.ŠJ a vyplnit žádost o ukončení

