ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ a MŠ RATÍŠKOVICE
VÍTĚZNÁ 701, 696 02 RATÍŠKOVICE
Přihláška ke stravování na školní rok 2020 / 2021
Jméno a příjmení strávníka …………………………………………………………….
Datum narození………………………………. Třída………………………………….
Bydliště…………………………………………………………………………………
Způsob platby: pouze

POVOLENÍ K INKASU

Číslo vašeho účtu: ………………………………………..… Kód banky: ………………
(Číslo účtu pokud bude stravné hrazeno bezhotovostní platbou.)

Svým podpisem dále potvrzuji, že níže uvedené podmínky stravování beru na vědomí a souhlasím
s nimi. PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ SI PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ!!!!!
V…………………………………… Datum…….…………….. Podpis rodičů…………………………..
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

STRAVNÉ SE PLATÍ pouze BEZHOTOVOSTNÍ PLATBOU :
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA : je třeba si u svého bankovního ústavu vyřídit „povolení k inkasu k 25.
dni v měsíci, bez omezení limitu nebo do částky 1.000 Kč“, a to ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Ratíškovice:

Česká spořitelna a.s., Hodonín, č.ú. 144 353 7389/0800
Variabilní symbol Vám bude přidělen po odevzdání této přihlášky u vedoucí školní jídelny. Platba probíhá
taktéž předem na následující měsíc.

CENY OBĚDŮ :

7 - 10 LET
11- 14 LET
15 a více

21,00 Kč / 1 oběd
24,00 Kč/ 1 oběd
26,00 Kč/ 1 oběd

Každý strávník vlastní elektronický čip. Záloha na zapůjčení čipu je 100 Kč. Pokud jej žák ztratí, musí si
koupit náhradní čip za stejnou cenu. Případnou ztrátu nebo zapomenutí čipu nahlásí strávník v kanceláři
vedoucí jídelny, kde dostane náhradní stravenku - maximálně na dobu 10 dnů. Bez čipu a zaplacené
zálohy nebude strávníkovi oběd vydán.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY :
Odhlásit oběd lze prostřednictvím el. čipu nebo telefonicky do 6.30 hodin na tel. čísle: 518 368 144,nebo
e-mail :jidelna701@seznam.cz.V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování.
Pokud nelze dítě ze závažných důvodů odhlásit, můžete první den neplánované nepřítomnosti
dítěte/Vyhláška o školním stravování č. 107/2005§4 odst.9 v platném znění/,jídlo vyzvednout do
přineseného jídlonosiče od 11.45 do 12.00 hodin.Nevyzvednuté jídlo propadá. Pokrm je určen k rychlé
spotřebě při teplotě 60°C.Spotřebovat nejpozději do 14.00 hodin téhož dne.
Další dny musí být odhlášeny, jinak bude strava doúčtována v plné výši.Za odhlášení stravy odpovídají
rodiče /zákonný zástupce/.
Přeplatky za stravné se odečítají během roku průběžně z platby.Na konci kalendářního a školního
roku se přeplatky za stravné vrací převodem na účet nebo v hotovosti.
V době prázdnin, případně ředitelského volna se nevaří. Strávník je odhlášen automaticky. Při opakovaném
porušování norem slušného chování a provozního řádu ŠJ, při problémech s placením stravného může být
žák ze školní jídelny vyloučen. Další informace o stravování ve ŠJ stanovuje PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ
JÍDELNY vyvěšený na nástěnce ŠJ.

