PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – školní rok 2018/2019
Školní rok:

Jídelna: Školní jídelna, Albrechtice n. Vlt., 139

2018/2019

Jméno žáka:

Datum narození:

Bydliště:
Škola:Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích n. Vlt.

MŠ

Otec:

tel:

Matka:

tel:

ZŠ roč.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že bude včas zaplaceno stravné
V

dne

Přihlášení:

Základní škola
Mateřská škola

podpis
-celý týden
-pouze na: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ
-svačina
-oběd
-přesnídávka

3. 9. 2018 na oběd půjde: ANO - NE
...............................................................zde odstřihnout………………………………………………...

VÝŠE STRAVNÉHO
STRÁVNÍK

SVAČINA

OBĚD

SVAČINA Celkem

MŠ (3-6 let)

7,-

19,-

6,-

32,-

MŠ (7 let)

7,-

21,-

6,-

34,-

ZŠ (7-10 let)

25,-

25,-

ZŠ (11-14 let)

27,-

27,-

22,- + 6,FKSP
60,-

28,-

Zaměstnanci ZŠ a MŠ
Cizí strávníci

FORMA PLACENÍ
» běžné účty, Sporožiro-zřídit souhlas k inkasu (u nových strávníků) na stravné ve prospěch účtu
č.123598567/0300, potvrzení z banky odevzdat ve školní jídelně spolu s přihláškou ke stravování
do 29. 6. 2018 – termín odevzdání všech přihlášek.
VÝDEJNÍ DOBA
Cizí strávníci: 10.30 – 11.30 hod.
12.00 – 12.30 hod.
MŠ a ZŠ: 11.30 – 12.00 hod., 12.30 – 13.00hod.
S případnými dotazy, připomínkami nebo problémy se lze obrátit na vedoucí školní jídelny paní
Naděždu Královou osobně, nebo na telefonu 382 288 138.

60,-

ŠKOLNÍ JÍDELNA - PROVOZNÍ ŘÁD
Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování a hygienickými předpisy.
Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.
» Každý žák má možnost ve dnech školního vyučování se stravovat ve ŠJ.
» Jídlo je vydávané pouze na základě přihlášené stravy.
» Přihlásit nebo odhlásit oběd je strávník povinen den předem do 13.00 hod,
neodhlášená nebo nevyzvednutá strava propadá.
» Ve školní jídelně je poskytováno stravování pro žáky MŠ, ZŠ, zaměstnance
školy a cizí strávníky.
» V době nemoci má žák nárok na stravování pouze první den. Oběd je v tomto
případě možno vydat do přinesených čistých nádob. Další dny nemoci je nutné
obědy odhlásit.
»V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou žáci zařazeni do finančních
normativů podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (1.9.-31.8.)

