Mateřská škola Hradec nad Moravicí,okres Opava
příspěvková organizace
Smetanova 520,747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 70984352 Tel.: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu

Kalkulace nákladů na přípravu jedné porce jídla
žáky Základní školy
Розрахунок витрат на приготування однієї порції їжі учнями
початкової школи
S ohledem na rostoucí ceny potravin se stanovuje cena jedné porce jídla od 1.9.2021 takto:

Žáci Základní školy

У зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування з 1
вересня 2021 року вартість разової порції продуктів
харчування встановлюється у такому вигляді:
Учні початкової школи
Cena potravin:
 věková kategorie 7-10 let
 věková kategorie 11-14 let
 věková kategorie nad 15 let

27,- Kč
28,- Kč
30,- Kč

 Ціна їжі:
  вікова категорія 7-10 років 27, - крон
  вікова категорія 11-14 років 28, - крон
  вікова категорія старше 15 років 30, - крон
1 porce oběda zahrnuje:
-

polévku
hlavní jídlo
nápoj
střídavě navíc salát nebo kompot
dle finančních možností ovoce, mléčný výrobek či moučník ( to znamená, že dospělí
strávníci nemusí dostávat totéž co děti nebo žáci)

V Hradci nad Moravicí 1.9.2021

1 порція обіду включає:
- суп
-

Головна страва

- пити
- чергування додаткового салату або компоту
- відповідно до фінансових можливостей фруктів, молочних продуктів або десертів
(це означає, що дорослі відвідувачі не повинні отримувати те саме, що діти чи учні)
PLACENÍ STRAVNÉHO
Termín pro uhrazení zálohové platby je do 15. dne měsíce na měsíc
následující (např. do 15. srpna na září) ve výši 600,- Kč
na účet 35-1850395349/0800. Pro spárování plateb je důležitý variabilní
symbol, pod kterým je žák evidován ve stravovacím systému. Jeho ověření
je možné u vedoucí školní jídelny, není to číslo čipu. Vyúčtování
proběhne 2x ročně (během února a července), kdy budou přeplatky
stravného vráceny bezhotovostním bankovním převodem. Nebude-li zaplacena
záloha na stravné, žák nebude mít ve stravovacím systému kredit a nemůže
si přihlásit a odebrat oběd. Cena oběda se může měnit podle cen potravin.

ОПЛАТА ХАРЧУВАННЯ
Кінцевий термін внесення передоплати – 15 число місяця
наступного (наприклад, до 15 серпня вересня) на суму 600 крон
на рахунок 35-1850395349 / 0800. Змінна важлива для відповідності платежів
символ, під яким учень зареєстрований у системі громадського харчування. Його
перевірка
можна у керівника шкільної їдальні, це не номер фішки. Виставлення рахунків
відбуватиметься двічі на рік (протягом лютого та липня), коли будуть переплати
харчування повертається безготівковим переказом. Якщо вона не оплачена
передоплата за харчування, учень не матиме кредиту в системі харчування і не може
запишіться та візьміть обід. Ціна на обід може змінюватися в залежності від цін на
продукти харчування.
ОПЕРАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ŠJ
Витрати для учнів початкових класів та службовців ПОНЕДІЛОК - П'ЯТНИЦЯ
11.30 - 13.40
Електронна пошта: jidelna@mshradec.eu /
553784241 + 733 310 110
завідувач шкільної їдальні
Можливий виїзд/заїзд або зміна харчування
не пізніше 12 години дня напередодні.
Усі канікули автоматично вираховуються для учнів початкової школи.
У Градец-над-Моравиці 1.9.2021

