PŘIHLÁŠKA ke stravování pro školní rok 20../20..
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………….….Datum narození: …………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………….………….Třída: ……………
Otec:
Jméno a příjmení, telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matka:
Jméno a příjmení, telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena oběda:

I. kategorie
7-10 let
II. kategorie 11-14 let
III. kategorie 15 a více let

23,- Kč
25,- Kč
26,- Kč

Platit zálohy za oběd je možné jen přes bankovní účty a to předem ke 20. dni v měsíci.
Záloha na měsíc září je splatná do 20. 8. 20.. Výše zálohy je 550,- Kč.
Vyúčtování záloh se provádí za celý školní rok v měsíci červenci.
VYBERTE VARIANTU

A nebo B

A –účet u České spořitelny
V pobočce je třeba podepsat povolení k inkasu pro sběrný účet číslo 0100198851/0800,
Aby mohl být prováděn inkasní výběr ve výši 550,- Kč.
Výběr se provádí 20.den v měsíci předem na následující měsíc.
B – účet u ostatních peněžních ústavů
Založit trvalý příkaz k úhradě na částku 550,-Kč ve prospěch účtu 153403740/0300,
Variabilní symbol 30…
(- evidenční číslo Vašeho dítěte,které Vám přidělí vedoucí
stravování), s platností od srpna 20…do května 20…( včetně).
Platby musíte provést od 1. do 15. v měsíci.
Tento příkaz je nutné každý rok obnovovat!
Nebo můžete příkaz nechat trvale. Platba červnová se Vám vrátí se zůstatkem
v červenci,a platba červencová bude zálohou na další školní rok.
Vyplňte číslo Vašeho účtu:
A ……………………………………/0800 nebo B …………………………………./…………..
Žák si zakoupí čip, kterým se musí u oběda denně prokazovat. Cena čipu je 115,- Kč.
Při ztrátě si musí žák koupit nový čip.
Odhlašovat žáka z obědů lze nejpozději jeden den předem do 12 hodin telefonicky –
vzkazem na záznamník, na e-mailové adrese kostikova.zs3@centrum.cz nebo osobně
v kanceláři ŠJ.
První den nepřítomnosti ve škole si můžete oběd vyzvednout v době od 11,30 do
11,45 hodin.
Veškeré informace o stravování Vám poskytne vedoucí ŠJ – tel. 516 802 324.
Vyplněnou přihlášku vraťte nejpozději do 30. 6. 20..
V Boskovicích dne ………………….

Podpis rodičů………………………………………..

