INFORMACE PRO RODIČE:
-------------------------------------------------------------------------------------------- Děti se první den školy přihlásí na obědy u třídního učitele do přiložených seznamů.
- Přihlášku ke stravování prosím všichni čitelně vyplňte, odstřihněte a vraťte zpět- je
nutné, aby každý den u výdeje obědů žáci ukazovali platnou průkazku-pokud
tak neučiní, nemusí dostat oběd. Průkazky dostanou děti v září se složenkami do tříd,
pokud průkazku během roku ztratí, musí si u vedoucí stravování vyřídit novou.
- Děti, které chodí do družiny, mají průkazky u vychovatelek.
- Složenky na zaplacení stravného dostanete vždy ve třídě první týden v každém novém
měsíci, tyto složenky prosím nejlépe ihned po obdržení zaplaťte !!!
- Po desátém dni každého měsíce bude určen den kontroly zaplacení stravného, dětem
přiložte ústřižek (nebo sdělení o jiném způsobu zaplacení) k průkazce. Datum
kontroly je vždy dopředu vyznačen na jídelníčku.
- Stravné je počítáno na celý nový měsíc - a proto odhlášenou stravu budete mít vždy
odečtenou až v následující složence.
- Přihlášení strávníci jsou evidováni po celý školní rok.V případě onemocnění, či jiného
důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole, musíte své dítě odhlásit. Pouze v první den si v
určenou dobu vyzvedněte oběd do jídlonosiče. Na další dny je nutné dítě z obědů
odhlásit, neboť nárok na dotovanou stravu má dítě pouze v době přítomnosti ve škole.
Pokud není dítě včas odhlášeno a jídlo se pro něj připravuje, zaplatí rodič plnou výši tzn.
i náklady na přípravu stravy!
- Odhlášky se přijímají 24 hod.předem, děti se odhlašují buď ve výdejně stravy do
sešitu, nebo můžete dítě odhlásit i telefonicky přímo u vedoucí stravování na tel.č.
553/784 241 do12.hod.
- Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb.se zařazují strávníci do stravovacích
kategorií dle věku takto:
I. kategorie děti 7 – 10 let:
oběd 22,II .kategorie děti 11 – 14 let :
oběd 23,III. kategorie děti 15 a více let:
oběd 24,Do těchto věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém
daného věku dosahují. Školní rok se počítá vždy od 1.9.stávajícího roku do 31.8.
následujícího roku.
Jídelníčky najdete na www.mshradec.eu
----------------------------------------------z d e
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o d s t ř i h n ě t e a v r a ť t e z p ě t ----

STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Název a adresa jídelny:

Jméno a příjmení žáka: ..................................................datum narození …...................
Bydliště :................................................................ZŠ v:.................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce:............................................................................

telefon:.............................
Přihlašuji své dítě ke stravování. Zavazuji se, že budu včas platit stravné.Jsem seznámen
s informacemi pro rodiče- týkající se odhlašování a přihlašování stravy, způsobu placení
stravného, poskytování obědů dětem pouze v době přítomnosti ve škole za zvýhodněnou
cenu. Vše najdete na www.mshradec.eu. Souhlasím se zpracováním osobních dat pro
potřeby naší organizace dle zákona101/2000 Sb.

V...............................................dne....................................podpis....................................

