Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Přihláška ke stravování v základní škole
Přihlašuji své dítě : …..…………………………………….………………………..
Jméno a příjmení
Datum nar.
Rodné číslo

……………..

..…………………………….………………….

školní rok

…………

bydliště

třída

Beru na vědomí :
povinnost hradit stravné ve stanoveném termínu, tzn. do 22 dne předcházejícího měsíce
nutnost dodržovat podmínky stravování podrobně uvedené v Řádu školní jídelny
(přihlašování a odhlašování dětí, odebírání obědů v době
onemocnění dítěte, způsob platby…)
povinnost hlásit včas každou změnu týkající se stravování dítěte
platbu dle věkových kategorií §5 zák.107/2005 Sb.(školní stravování):
Věková kategorie cena 1 oběda měsíční záloha
7 - 10 let
- 24,- Kč
480,- Kč
11 - 14 let
- 27,- Kč
540,- Kč
15 - 18 let
- 31,- Kč
620,- Kč

…………………….
Datum

………………………….
Podpis zák. zástupce

……………………………………………………………..zde odstřihněte …………………………………………………………………

Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Informace ke stravování ve školní jídelně
Školní stravování se řídí právním předpisem – Vyhláškou 107/2005Sb. O školním stravování
Platba obědů ve školní jídelně základní školy se provádí pouze příkazem k úhradě (ve variabilním symbolu bude
uvedeno rodné číslo žáka) nebo složenkou. Platba je prováděna zálohově na měsíc dopředu vždy do 22. dne v měsíci (např.
na leden do 22. prosince atd.) na účet školy 14037701 kód banky 0100. pokud nebude záloha uhrazena včas, nebudou žákům
obědy vydány.
Ceny obědů podle věkových kategorii.
Věková kategorie cena 1 oběda měsíční záloha
7 - 10 let
- 24,- Kč
480,- Kč
11 - 14 let
- 27,- Kč
540,- Kč
15 - 18 let
- 31,- Kč
620,- Kč
Strávník je zařazen do věkově kategorie podle věku dosaženého ve školním roce, tj. od 1. 9. do 31. 8. Cenu tvoří jen
potraviny za oběd tj. polévka, hlavní jídlo, nápoj, kompot, salát nebo dezert. Vyúčtování stravného je prováděno 2x ročně (
leden, srpen). Odhlašování obědů- jeden den předem do 13,30 hod. Pokud není možno oběd odhlásit, je nárok na odebrání
oběda, pouze 1. den nemoci dítěte, do jídlonosiče. Od dalšího dne je třeba obědy odhlásit na dobu nemoci ve školní jídelně
ústně nebo telefonicky na čísle 582370718. V případě neodhlášení obědů v době nemoci, bude strávníkovi naúčtován
k ceně potravin i režijní poplatek ( dle vyhlášky 107/2005Sb.) v celkové výši jednoho oběda 63,-Kč. Žáci mají nárok na
dotované obědy za výše uvedené ceny pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování. Nemohou tedy odebírat dotované
obědy ve dnech nemoci, ve dnech vedlejších prázdnin nebo ve volných dnech pro žáky vyhlášených ředitelem školy.
V těchto dnech mohou odebírat obědy za plnou cenu oběda ( i s režijními poplatky) 63,- Kč.

Eva Tinclová
Vedoucí školní jídelny

Mgr. Vladimír Leitgeb
ředitel školy

