Pokvnv ke stravování ve ško|níiíde|ně

'

7_

10 roků..'.'....
'.'.'19,. Kč
_ 14roků ..''......''.'.21'-Kč
15 - 19 roků a dospělí
'..26.. Kč
(viz. příloha lyhlášk]' 463/20l 1, Školský Zíkon 56l/2004 Sb', 24,
odst.1 _školnírok začíná1'zířía končí3 l. srpna následujícího kalenditřního roku'
$

1' Cena 1 oběda:

ll

2. V současnédobě existují 3 způsoby plateb ve ŠJ:

1]
b)
c)

sp9ro{irorÍ-účet(ínkasní způsob za odebrané obědy),
.. poue
složenka (platba na následující

měsíc)

^

u Českéspoňtelny

trve|ýpříkazvbance_suvedenímvariabilníhosymbolu(přeplatkyvracenylkátročně_
Pokud platíte trvďým příkazem, je třeba mýšit álóhy a to:
7-l0 roku _ Kč 380,-; l 1.14 roků _ Kč 420'-; 15.19 roků Kč 520'.
-

Předem se musí dohodnout v kancelríři ŠJzpůsob ptaceni která varianta bude rodičům

poukončeniškolníhoroku,tj.včenencl)

Číslonašeho

účtu:196 309
ryhovovat.
UplatbytruďýmpřikzemzBÚjenutnénahlásitvLancelariŠJčislobankomihorictulzááat,p.a*i,u".luuitnisymbol!!!!!!!!

535 / 0300.

3. Veškeré' platby za obědy musí bý na účtuškoly nejpozději poslední
den v měsíci na měsíc následující Kdo tak neučiní,bude mít odběr obědů
zablokován. Stráwíci, kteří budou opakovaně platit pozde' bud.ou ze stravoviíní
ryloučeni. Zablokování oběda = odh|ášení.

a.obedyo4trlašr.ltevždyl4enpředep.do12hodinvkanceliíři ŠJosobně, telefonickynačísle58z30l422,neboprostřednicMmintemetu.

Nezaplacení obědů nepolažujeme za odhlasení

!

5. Každá změna. zrrrěna platby' bydliště, telefonu, jména, číslaúčtu,třídy,
nebo zntšení stravování na uěrtý měsíc. se musí včgs nah|ásit v kanceláři
ŠJ.

ó' PňhIáškv ke stravování odevzdáveite do 16 čenna!

s'ožen
. Zároveň si noví.stráwící zakoupí přistupoý čip v aktuální
hodnotě (zatím 70,- Kč).
stráníka při odběru oběda. Jestliže nedojde k poskozeni!í.znehódnocení, můŽe bý používán po
celou dobu školní
dochtizky' V případě zháty' nebo poškozeníčipu sí musí strávník zakoupit noý..Vya""e
úpv1"
(viz školní řád).
14+l.,014

!!do" wda"anv

Tento čip sloužíjako identifikace

"pli.evykupují

8. Strámikje povinen schovávat veškeré doklady o zaplacení strawého minimálněl
kalendářlí rok pro případ kontroly'

9' Na přihlášku uvádějte prosím celé datum narození.

l0. Je možnost ýběru ze dvoujídel. Výběr možno provádět poue prostřednictvím internetu.
l

l. Pro nemocné dítě je možno odebrat

oběd jen

nrvní den nemoci, ostatní obědyje nutno odhtásit!!! (ýhláška o školrrím stravovrírrí
č,.107 /2005'

Helena Hrubá. vedoucí ŠJ

$4, odst'9)

