Informace o stravování ve školním roce 2017/2018 a způsobu placení
Vážení strávníci,
školní jídelna je povinna vést matriku strávníků, dle zákona 561/2004 § 28. Z tohoto důvodu Vás žádám o vyplnění
přihlášky ke stravování.
V letošním roce se cena oběda a výše záloh nemění. Státní svátky a prázdniny jsou již odečteny.

Zaměstnanci ZŠ

20,- Kč

záloha 380,- Kč /měsíčně

Způsob platby:



v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny - vždy v pondělí od 7:00 do 8:00 hod.
a ve středu v době od 7:00 do 8:15 hod. nebo dle dohody
převodem na účet školy: 51-5660760227/0100 vždy do 20. dne v měsíci (na měsíc následující)

Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY jsou platné, noví strávníci obdrží na vyžádání VARIABILNÍ SYMBOL, který je nutný pro
identifikaci spolu se zadáním jména a příjmení do popisu platby.
Obědy se platí na měsíc následující, z tohoto důvodu se v září platí na měsíc září i říjen! Je také možné zaplatit celé I. nebo II.
pololetí najednou. Vaše poslední platba bude v květnu 2018 i v případě trvalého příkazu (tj. do 20.5.2018 na měsíc červen 2018).
V případě velkého přeplatku, budete požádáni o dřívější ukončení platby.
Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do 20. v měsíci, nebudou obědy v příštím měsíci vydány.

Odhlašování (přihlašování) obědů – den předem nebo do 7:00 hod. ráno:
 na e-mail školní jídelny: jidelna.zs@seznam.cz
 SMS zprávou na mobilní telefon: 722 207 002
 telefonicky: 321 695 873 – linka 106; nebo 722 207 002
Obědy, které nebudou odhlášeny ve školní jídelně nebudou odečteny!

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
Martina Nováková – vedoucí ŠJ
Dita Hybnerová – ekonomka ZŠ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přihláška ke stravování ve školním roce 2017/2018 – ŠJ KOUNICE

Jméno a příjmení: …………………………………..……………………………………………
Datum narození: ………………..…………………..……………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………..

Alergie na potraviny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Na obědy budu chodit: (zakroužkujte)

a) celý týden
b) jednotlivé dny:
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Potvrzujeme, že jsme se seznámili s informacemi o školním stravování ve školní jídelně ZŠ Kounice.
Pro lepší komunikaci prosím o uvedení telefonického a e-mailového kontaktu ( prosím o dodržení velkých a malých písmen).
telefon: …………………………………………………………….………
Podpis: ………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………..@…………………….…………….
Prosím odevzdat do 2.9.2017 – děkuji.

