Přihláška ke stravování ve školním roce 2020/2021 – ŠJ KOUNICE
Příjmení a jméno:

Datum narození:

Alergie:

Třída:

Bydliště:
Příjmení a jméno zákonného zástupce:

Telefon zákonného zástupce:

e-mail zákonného zástupce:

Jméno sourozence/ů i na ZŠ:

Dítě se bude stravovat (zakroužkujte):
dopoledne: a) celý týden
celodenně: a) celý týden

b) jednotlivé dny: PO - ÚT - ST - ČT - PÁ
b) jednotlivé dny: PO - ÚT - ST - ČT - PÁ

Potvrzujeme správnost údajů a zavazujeme se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování, dále
potvrzujeme, že jsme se seznámili s informacemi o školním stravování ve školní jídelně ZŠ Kounice.
Výše uvedené údaje na této přihlášce zpracováváme ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. - o zpracování osobních údajů.

V ……………………………dne:……………………..
Podpis zákonného zástupce:………………………………..
Vraťte obratem
…………………………………………….odstřihněte a ponechte si……………………………………….

Informace o školním stravování ve školním roce 2020/2021 a způsobu placení
Vážení rodiče a zákonní zástupci, školní jídelna je povinna vést matriku strávníků, dle zákona 561/2004 § 28.
Z tohoto důvodu Vás žádám o vyplnění přihlášky ke stravování.

Žáci MŠ: dopolední stravování 27,- Kč , záloha 550,- Kč / měsíčně;
celodenní stravování 36,- Kč, záloha 730,- 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 předchozí 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 strávníka do popisu platby.

Obědy se platí na měsíc následující, z tohoto důvodu se v září platí na měsíc září i říjen! Vaše poslední
platba bude v květnu 2021 i v případě trvalého příkazu (tj. do 20.5.2021 na měsíc červen 2021).
V případě velkého přeplatku, budete požádáni o dřívější ukončení platby.
Nebudou-li platby připsány na účet nebo v pokladně do 20. v měsíci, nebudou obědy, až do uhrazení vydány.

!!!Odhlašování obědů – předem nebo do 7:00 hod. ráno na týž den!!!
!!!Přihlašování obědů – do 10:00 hod.na následující den!!!
• na webových stránkách www.strava.cz
• v naléhavých případech telefonicky, elektronicky, sms zprávou
Tel: 321 695 873 – linka 106; nebo 722 207 002; E-mail: jidelna@zskounice.cz
Obědy odhlašujte ve školní jídelně, jinak nebudou odečteny! První den nepřítomnosti může
být neodhlášená strava vydána do vlastních nádob v MŠ od 12.hod.
Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.
Případné změny v bydlišti, kontaktech nebo ve stravování co nejrychleji nahlaste vedoucí školní
jídelny.
Ponechte si

Martina Nováková – vedoucí ŠJ
Dita Hybnerová – ekonomka ZŠ

