Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Vlčice 193, 542 41 Vlčice
Web: zsvlcice.eu

e – mail: skola @zsvlcice.eu

Telefon: 734 124 120

Přihláška ke stravování
Platná po celou dobu školní docházky

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….............
Datum narození:………………………………………………………………………………….......
Třída:………………………………………………………………………………………….............
Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………………….
E – mail:……………………………………………………………………………………………….
Telefon zákonného zástupce:…………………………………………………………………...........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedoucí školní jídelny: Lubomíra Obstová

telefon: 605 123 604

CENY STRAVNÉHO:
Mateřská škola
Děti 3 – 6 leté:
Celodenní stravování dětí
Polodenní stravování dětí
Dopolední stravování dětí
Děti 7 leté:
Celodenní stravování dětí

37,- / záloha 720 Kč
30,- / záloha 600 Kč
8,- / záloha 180 Kč

(přesnídávka 8,- oběd 22,- svačina 7,-)
(přesnídávka 8,- oběd 24,- svačina 7,-)

39,- / záloha 780 Kč

Základní škola
Děti 7 – 10 leté:
Oběd 29,- / záloha 610 Kč
Děti 11 – 14 leté:
Oběd 32,- / záloha 680 Kč
Úhrada stravného:
- z bankovního účtu……………………………………………………………………(na uvedený
účet budou vráceny přeplatky za odhlášené obědy)
Ve prospěch účtu školní jídelny u České spořitelny: 19 – 1304624319/0800
- ve výjimečných případech hotovostní platba složena ve školní jídelně od 9.00 – 14.00
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a
dodržovat řád školní jídelny, zveřejněný v objektu či na webových stránkách školy. Dále
souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č.
364/2005 o vedení dokumentace zákona č. 101/2000 Ab., o ochraně osobních údajů.
Datum:……………………………………….

Podpis:………………………………………..

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Vlčice 193, 542 41 Vlčice
Web: zsvlcice.eu

Telefon: 734 124 120

e – mail: skola @zsvlcice.eu

Pravidla pro platby obědů
- bezhotovostně trvalým příkazem k 20. v měsíci na následující měsíc
č. účtu školní jídelny u České spořitelny: 19-1304624319/0800
(variabilní symbol – námi přidělené evidenční číslo strávníka)
(od 20. 8. do 20. 5. daného roku zálohovou formou)
- hotově výjimečně, pouze v případě neprovedené bezhotovostní platby v určený den.
Pokud strávník nemá obědy v termínu uhrazené, bude odhlášen, dokud nezaplatí.
Případné přeplatky se vracejí po ukončení školního roku na číslo účtu strávníka.
Veškeré přeplatky, které vznikly do 30. 6. příslušného roku, musí být strávníkům nebo zákonným
zástupcům strávníků vráceny nejpozději do 30.9., každého roku. Za vyplacení přeplatků ze stravného
zodpovídá vedoucí školní jídelny.

