Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
696 74 Velká nad Veličkou 461

Přihláška ke stravování
Jméno a příjmení strávníka…………..…………..………………………..………………………………
Datum narození………………………………………………..………… Třída………………………….
Bydliště………………………………………………………………………………………..……………..
Jméno zákonného zástupce……………………………………………………………………………...
Telefon………………………………………E-mail……………………………………………………....
Datum přihlášení od……………………………………………………………………………………….
Způsob placení obědů…………………………Číslo účtu ……………………. ………………………
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny a v případě nezletilých žáků
s ním byli seznámeni jejich zákonní zástupci.
…………..…..………………………
podpis rodičů

zde odstřihněte
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Každý strávník si musí zakoupit čip (za 100,- Kč). Je to jeho doklad ke stravování po celou dobu docházky
v naší škole od 1. do 9. třídy. Ztrátu nebo poškození čipu je nutno ihned nahlásit v kanceláři nebo v ředitelně
školy a zakoupit si nový čip. Po ukončení školní docházky nepoškozený čip odevzdáte a peníze vám budou
vráceny. Čipem na terminálu si strávník vybírá nebo odhlašuje a přihlašuje obědy, ale hlavně slouží při
odebírání obědů, proto je nutné nosit ho denně do školy.
Cena oběda: 7 – 10 let
23,- Kč
11 – 14 let
25,- Kč
15 – 18 let
26,- Kč
Způsob placení obědů:
- inkasním způsobem (pro provádění je nutné zřídit souhlas s inkasem na vašem účtu)
- bankovním převodem
- hotově (pravidelně každý měsíc v kanceláři ŠJ od 7:00 do 14:30 hodin v posledním kalendářním týdnu)
Stravné se platí na účet 1445976369/0800 u České spořitelny a.s. Stravné se vybírá zálohově, to znamená, že
za měsíc září musí být platba provedena do konce měsíce srpna.
Odhlašování obědů: den předem, na terminálu nebo přes internet do 14:00 hod. nebo v kanceláři do 14:30
hod. tel. 518 329 256, mobil 739 544 769.
Pokud nestačíte oběd odhlásit, můžete si jej odebrat do jídlonosičů ve výdejní místnosti pro cizí strávníky v době
od 10,30 – 11,00 hod. V dalších dnech nemoci můžete obědy odebírat pouze za plnou cenu tj. 75,-Kč.
Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
Těšíme se na strávníky a přejeme všem dobrý začátek v novém školním roce.

ředitel školy: Mgr. František Frýdecký, Ph.D.
vedoucí jídelny: Andrea Trýsková

