Přihláška ke stravování pro školní rok 2017/2018
Jméno a příjmení žáka: …………………………………….. Datum nar.: …………………...
Bydliště: ………………………………………………..…… Třída: …………………………
Telefonický kontakt na rodiče: …………………………………………………………………
Cena obědu = cena potravin.
I. kategorie 7-10 let 23,-- Kč

II. kategorie 11-14 let 25,-- Kč

III. kategorie 15 a více let 26,-- Kč

Za obědy se platí přes bankovní účty záloha 550,-- Kč měsíčně předem. Ve školním roce je první
záloha na měsíc září a je splatná do 20. srpna., poslední záloha je na měsíc červen a je splatná
do 20. května. Vyúčtování záloh se provádí za celý školní rok. Přeplatky se vrací na bankovní účty
rodičů v měsíci červenci.
Platba v hotovosti je možná pouze do školní pokladny v kanceláři na pracovišti ZŠ Sušilova.
Vyberte variantu A nebo B
A – účet u České spořitelny – možnost výběru zálohy inkasem
V pobočce je třeba podepsat povolení k inkasu pro sběrný účet 0100198931/0800, aby
mohl být prováděn inkasní výběr ve výši 550,-- Kč, a to vždy 20. den v měsíci.
(20. srpna - záloha na září …… 20. května - záloha na červen)
B – účty u ostatních peněžních ústavů včetně České spořitelny
Založit trvalý příkaz k úhradě na částku 550,-- Kč ve prospěch účtu 153403740/0300,
variabilní symbol 10
, a to na každý školní rok s platností od srpna do května.
Pokud příkaz ponecháte trvale, platba červnová bude vrácena v červenci jako přeplatek,
platba červencová se připočítá k záloze na další školní rok. Máte-li ke stravování
přihlášeny dvě děti, stačí jeden trvalý příkaz s částkou 1.100,-- Kč, variabilní symbol 10.
Vyplňte číslo Vašeho účtu:
A ……………………………………………………..
nebo
B ……………………………………………………..
Výdej obědu se provádí čipem. Cena čipu je 115,-- Kč. Čip žákům bude sloužit celou školní docházku
a je nevratný. Pokud žák čip zapomene, musí to před obědem oznámit vedoucí ŠJ. Pokud žák čip
ztratí, musí si zakoupit čip nový. Čipem se také může měnit volba obědu v objednávkovém boxu.
Žák má nárok na oběd za zvýhodněnou cenu (cenu potravin) jen při pobytu ve škole. Pokud žák není
ve škole, musí rodiče obědy odhlásit.
Odhlašovat žáka z obědů lze nejpozději 1 den předem do 12 hodin a to telefonicky-vzkazem na
záznamník, na emailové adrese vedouci.stravovani@zsbce.cz nebo osobně v kanceláři ŠJ. První den
náhlé nepřítomnosti žáka ve škole mají rodiče možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Výdej do
jídlonosiče je prováděn před hlavním výdejem v 1130 hodin.
Odhlásit oběd a změnit volbu obědu můžete 2 dny předem také na internetové adrese www.strava.cz.
Přihlašovací údaje obdržíte u vedoucí ŠJ.
Číslo telefonu do kanceláře ŠJ: 516802298
V ………………………. dne ……………………

Podpis rodičů:

