Základní škola Ing. M. Plesingera- Božinova Neratovice
Závazná přihláška ke stravování (odevzdat 3.září 2018)
Školní rok: 2018/19
Jméno strávníka:

Třída:

Datum narození:

Telefon:

Forma úhrady plateb za obědy: níže zakroužkujte
PLATÍ SE VŽDY PŘEDEM NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
DBEJTE NA SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL, JE UVEDEN NA VAŠÍ SLOŽENCE
1.
Složenkou
V případě, že se ve škole stravuje víc rodinných příslušníků, vyplňte:
Příjmení a třída sourozence:
Žádám o celkovou sumu pouze na jednu složenku: ano - ne
2.
Trvalý příkaz (účet v jiné bance)
Číslo Vašeho účtu na vracení přeplatků uveďte zde:
3.
Srážkou ze mzdy (pouze pro zaměstnance školy)
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že každou změnu okamžitě nahlásím.
Rodič je ze zákona povinen odhlašovat obědy nepřítomnému / nemocnému/dítěti.
1. mailem na adresu jana.svobodova@zs-mpb.cz (nejspolehlivější způsob)-do 8.00 ráno
2. telefonicky (záznamník) na číslo 315 68 20 69 - do 8.00 ráno
3. pouze SMS na telefon 721 660 783 - do 8.00 ráno
4. přes internet 2 dny předem - www.strava.cz - zařízení č. 4930(až od druhého ročníku)
Pokud rodiče prvňáka nestihnou odhlásit nemocné dítě, mohou si oběd v 1. den nepřítomnosti
vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.00 do 13.00 hodin na školičce. Později až bude dítě na
hlavní budově, pouze od 11.00 do 11.35 hodin, nebo po výdeji obědů, až ve 13.45 hodin. Toto platí
POUZE první den nepřítomnosti (nemoci) dítěte. Další dny jste povinni odhlásit, na dotované
obědy nemáte nárok, nesmíte je tedy v jídelně vyzvedávat (viz § 19, Školský zákon č. 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. 9 Vyhláška o školním stravování č. 107/2005). V případě, že
nedojde k odhlášení obědů, musí Vám být za propadlé obědy účtována cena oběda navýšená o
režijní náklady 22,- Kč, to je celkem 46,- až 50,- Kč za jeden oběd (výši částky za jeden oběd
určuje věk strávníka)!
Rodiče žáků, kteří v uvedenou dobu, nevyzvedávají oběd pro nemocné dítě, mají do jídelny vstup
zakázán.
Svým podpisem se rodiče zavazují, že budou řádně plnit povinnosti vyplývající z účasti na školním
stravování, hlavně povinnost strávníka nosit do jídelny identifikační čip.
………………………
podpis rodičů
V ………………………… dne …………………….

