PŘÍHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
na celou školní docházku
Vážení rodiče,
váš syn/dcera/ se bude od nového školního roku stravovat ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
TŘÍDA LEGIÍ 1421 / u kina/.
Obdrženou přihlášku vyplňte a nechte potvrdit peněžním ústavem / tj. vyřízení
trvalého příkazu k inkasu/. Pokud se u nás stravuje sourozenec, nemusíte mít písemné
potvrzení pen.ústavu – stačí toto dopsat na přihlášku.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15.06.2017 třídnímu učiteli.
Záloha ve výši 650,- Kč vám na základě této přihlášky bude stržena z vašeho
bankovního účtu k 15. – 20. září. Tato záloha na stravné bude vyúčtována na konci školního
roku v měsíci červnu.
Každý nový žák/ strávník/ si musí zakoupit čip na celou školní docházku v hodnotě 100,- Kč.
Druhý školní den tuto částku zaplatí ve třídě a obdrží čip. Zároveň dostane ČÍSLO
STRÁVNÍKA A VSTUPNÍ HESLO potřebné na odhlášky a volbu oběda přes internet.
Kdo bude chtít oběd první školní den ( 9,30 – 12,00 hodin), zapíše se 4.9.2017 do seznamu ve
třídě. Od druhého školní dne jsou již všichni strávníci přihlášeni.
Oběd si můžete odhlašovat čipem u terminálu/ v patře jídelny/ nebo na internetu, kde
je přesný popis v AKTUALITÁCH a v PROVOZNÍM ŘÁDU na naší webové stránce
www.jidelnapelhrimov.cz.
Číslo telefonu 565 322 701 / možnost využití záznamníku/.
Školní jídelna připravuje stravu žákům v době jejich pobytu ve škole. Pokud onemocní, může
si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si odhlásit.
Kdo má zájem o obědy i v dalších dnech nemoci,nemá nárok na dotovaný oběd, může se
stravovat pouze jako cizí strávník.
Do kategorie jsou strávníci zařazeni dle data narození - vyhláška 107/2005 Sb.

Vyplněné odstřihněte.
Příjmení a jméno:-----------------------------------Adresa:---------------------------------------------Třída a škola: -------------------------------------Datum narození: ------------------------------------Tel.číslo rodičů -----------------------------------

způsob platby 1) ze sporožirového účtu u České spořitelny k 15.dni v měsíci
2) souhlas k inkasu z ostatních bank k 15.-20.dni v měsíci
1)souhlas k inkasu- sporožiro
na sběrné č.ú.0100141441/0800

2)souhlas k inkasu - banky
na č.ú. 437261/0100

č.sporož.účtu…………………………………………………
strávníka

č.účtu…………………………………………………
strávníka

razítko a podpis spořitelny

razítko a podpis banky

podpis rodičů …........................

