PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………….. *
bydliště: ………………………………………………………………………………………*
Datum narození: ……………………………………. *
žák je na internátě školy: ano – ne*
ID/datová schránka/:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Stravování ve dnech: (prosím o vyznačení křížkem, jaký druh stravy objednáváte)*
snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

večeře

Alergie na potraviny:*
Různé požadavky na stravování:
Platba stravy se provádí předem vždy k 25 dni běžného měsíce na příští měsíc. V měsíci září zaplatí strávník
zálohu (stravné září) do 10. 9. a do 25. 9. uhradí platbu na měsíc říjen.
Strávník, který nepředloží do 11. 9. 2018 doklad o zaplacení zálohy, bude ze stravování vyloučen. (Platí pro
všechny strávníky.)
Platba stravného bude prováděna – zaškrtněte*
- složenkou
- bezhotovostní platbou na účet 2002790009 / 6000
V. S. 324300
- hotově vždy poslední týden v měsíci (v ostatní dny není možno provádět hotovostní úhradu a
platba pak musí být provedena složenkou)

!! Nebude-li platba za stravu uhrazena do posledního dne příslušného měsíce, není
možno se dále stravovat!!!
Případné vyúčtování přeplatku na konci školního roku žádám vyplatit:
- na účet číslo:*
-v hotovosti na pokladně školy*
Zaplacené obědy v době nemoci nutno odhlásit, viz. Řád Školní jídelny(na webových stránkách,v jídelně)
Doporučujeme si zapamatovat jméno zaměstnance, kterému byla odhláška provedena pro případnou reklamaci.

Odhlášky stravy se provádí den předem, pouze v případě nemoci je možno odhlásit oběd
do 8:00 hod na telefonní číslo (SMS): 736 764 117 (p. Chalupová),251554763/ústředna
školy, nebo na email:jidelna.vymolova@seznam.cz
K uznání odhlášky musí žák SŠ odevzdat podepsanou stravenku a formulář
s odhláškou.
Neodhlášená strava bude účtována v plné výši!!!!!
Cena stravy
strávníci 3- 6 let
strávníci 7- 10 let
strávníci 11- 14 let
strávníci 15 a více let

snídaně přesnídávka
12 Kč
9 Kč
13 Kč
11 Kč
14 Kč
12 Kč
15 Kč
12 Kč

oběd
24 Kč
30 Kč
32 Kč
34 Kč

svačina
9 Kč
9 Kč
9 Kč
9 Kč

večeře celkem
17 Kč
71 Kč
24 Kč
87 Kč
26 Kč
93 Kč
31 Kč 101 Kč

*vypnit
V Praze dne 1. 9. 2018
Z. Chalupová- vedoucí školní jídelny

Podpis zákonného zástupce žáka ZŠ,SŠ:

